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Tartalom
Csicsó Választ... (Interjúk a jelöltekkel)

Vízsodorta históriák – Csicsó



Kedves olvasó!
Idén megjelenik egy új rovat a Csicsói Hírmondóban. Ebben a rovatban közelebbről szeretnénk bemutatni azo-
kat az embereket és gondolataikat, akik polgármesternek, illetve képviselőnek jelöltették magukat.Mindenkinek 
felajánlottuk a lehetőséget, hogy egy interjú keretein belül elmondják milyen célok vezérlik őket, hogyan látják a 
község jelenlegi állapotát, jövőjét. Azok gondolatait olvashatják az alábbiakban, akik elvállalták az interjút. 
Mindenkit arra kérünk, hogy menjenek el szavazni október 29-én.

Jó olvasást kívánunk mindenkinek!
Interjúkat készítette: Deák István

Jelöltek 
Polgármesterjelöltek
1 Mgr- Bödők Károly-Független jelölt
2 Mgr- Néneth Andrea -Független jelölt

Képviselőjelöltek
1 Bódis Márta-Független jelölt
2 Csonka Tamás-Független jelölt
3 Egri Kolocsics Judit -Független jelölt
4 Ifj. Katona Mária-Független jelölt
5 Id. Katona Tibor-Független jelölt
6 Komjáthy Imre-Független jelölt
7 Kósa Miklós -Független jelölt
8 Megály Dávid-Független jelölt
9 Mező András -Független jelölt
10 Németh Anett-Független jelölt
11 Polgár Szabolcs-Független jelölt
12 Szigeti Attila-Független jelölt



1.) Miért szeretne képviselő lenni?
Fontosnak tartom, hogy ne csak bíráljuk és kritizáljuk az önkormányzat munkáját, de tegyünk is egy jobb Csi-
csóért.

2.) Melyek a fő célkitűzései, amelyeket szívügyének tekint?
Hagyományok újjáélesztése gyerekek, fiatalok bevonásával, illetve a falusi turizmus fellendítése. A község épü-
leteinek kihasználása, infrastruktúra fejlesztése, helyi értékek képviselése. Maradjon meg a községünknek a 
falusi jellege, ne idegenedjünk, városiasodjunk el.

3.) Mi az a három dolog, amit ma a legfontosabb kihívásnak tekint a község életében?
Idős emberek támogatása, fiatalok párok segítése. Hiányoznak a szakmai bizottságok. Ne egy ember döntsön, 
hanem legyen egy helyi bizottság, melynek tagjai az adott területen szakemberek- a tájház, a szoborparkok 
karbantartása és ápolása. Természeti adottságok a falu hasznára való kiaknázása, Lion-tó – Szakajtás gondozá-
sának önkormányzat alá történő vonása amiből profitálni is tudnánk.

4.) Röviden összefoglalná, hogy miért kellene az Ön nevét bekarikáznia a csicsói választóknak?
Eddig is sokaknak segítettem vagy próbáltam segíteni. Gyermeknapokat, majálisokat szerveztünk amire sokan 
már nem is nagyon emlékeznek. Szerdahelytől Párkányig együtt dolgozunk számos önkormányzattal, látom 
a falvak fejlődését, gondjait. Munkámmal tudnám segíteni községünk fejlődését.   Éljünk lehetöségeinkel és 
őrizzükmeg értékeinket.
Támogassuk a helyi kézműveseket, vállalkozókat. Használjuk ki egymás ismeretségi kapcsolatait a falunk fej-
lesztésére. Mutassuk meg országnak világnak, hogy Csicsó létezik, jó itt élni és érdemes itt pár napot eltölteni. 

Képviselőjelölt
Kor: 48
Foglalkozás: Magánvállalkozó, cégtulajdonos
Legmagasabb iskolai végzettség: Elektrotechnika Dunaszerdahelyi Szakközépiskola

Kósa 
Miklós

1.) Miért szeretne képviselő lenni?
Régóta foglalkoztatott ez a gondolat, mert a községben eléggé fontos dolgok elmaradtak.

2.) Melyek a fő célkitűzései, amelyeket szívügyének tekint?
Sok célkitűzésem van, amit meg szeretnék valósítani, többek között több bérlakás építése, több utcában az eső-
víz elvezetése, járdák javítása és újak kialakítása, a Kertész és az Alsó utcák egyirányúsítása.

3.) Mi az a három dolog, amit ma a legfontosabb kihívásnak tekint a község életében?
A társadalmi élet felpezsdítése, úgy az idősebbek, mint a fiatalok körében.
Szórakozási lehetőségek kialakítása. Például nyugdíjas klub, ifjúsági klub, kultúra, sport.

4.) Röviden összefoglalná, hogy miért kellene az Ön nevét bekarikáznia a csicsói választóknak?
A falu lakosságának nagy többsége ismer, és tudja, hogy ha valamit elkezdek, azt soha nem hagyom félbe az 
adódó nehézségek ellenére sem. A legfőbb célom összetartani a falu lakóit, mint egy közösséget, pártállástól és 
vallástól függetlenül. Tartsunk össze, mint emberek.

Képviselőjelölt
Kor: 48
Foglalkozás: Pénzügyi tanácsadó/banki alkalmazott, VÚB bank
Legmagasabb iskolai végzettség: középfokú

Bódis 
Márta



1.) Miért szeretne képviselő lenni?
Már nagyon fiatalon aktív részese voltam a falu közösségi életének, tagja voltam a Porta színpadnak a Csicsói Sport-
szervezetnek, melynek 10 évig az elnöke is voltam. Jelenleg is részt veszek néhány szervezet életében, a Csicsói 
Önkéntes Tűzoltó Testületében, mint főellenőr tevékenykedem, de tagja vagyok a helyi vadász szervezetnek is. Ezen 
szervezetek működésébe belelátva úgy érzem, hogy a tudást, amit évek alatt összeszedtem, hasznosítani tudnám a 
falu érdekében mint képviselő. Mindig is szerettem aktívan részt venni a közösségi életben.

2.) Melyek a fő célkitűzései, amelyeket szívügyének tekint?
Szeretnék egy hasznos, egyenrangú közösséget, nem pedig széthúzást a lakosság között. Szeretném, ha a lakosság 
büszkén mondaná el magáról, hogy ő csicsói lakos.

3.) Mi az a három dolog, amit ma a legfontosabb kihívásnak tekint a község életében?
Egyik szívfájdalmam, hogy az idősek felé nincs éreztetve az, hogy igenis szükség van rájuk és fontosak a számunkra. 
Az élmúlt 20 évben el voltak hanyagolva, sem a nyugdíjas klubot, sem a közösségi életüket nem támogatta a falu kel-
lőképpen. Másik probléma, amit megemlítenék, az iskola. Sokkal vonzóbbá kéne tenni a helyi iskolát, és az óvodá-
ban helyet kell biztosítani minden csicsói gyermeknek, hogy ne kelljen idegen faluban óvodába járniuk. Harmadik 
pedig, a civil szervezetek támogatása, sokkal jobban belevonni őket a község életébe. Engedni őket kibontakozni. 
Minél erősebbek és színesebbek a civil szervezetek egy községben annál erősebb a lelke annak községnek.

4.) Röviden összefoglalná, hogy miért kellene az Ön nevét bekarikáznia a csicsói választóknak?
Szeretnék a lakosságnak elérhető képviselője lenni. Akit megtalálhatnak gondjaikkal, problémáikkal, javaslataikkal. 
Olyan képviselő, aki közérthető és ismeri a település problémáit és rendszeresen keresi a kapcsolatot a lakossággal.

Képviselőjelölt
Kor: 41
Foglalkozás: Gyári alkalmazott
Legmagasabb iskolai végzettség: Komáromi Gépipari és Elektrotechnikai 
Szakközépiskola, érettségi bizonyítvány

Polgár 
Szabolcs

1.) Miért szeretne képviselő lenni?
Azért szeretnék képviselő lenni mert egy összehasonlítást, visszatekintést szeretnék a faluról nyerni arról a 46 
évről, amióta itt élek. Belelátni a falu eddigi dolgaiba. Azt, hogy hová kerültünk és hová tartunk a fejlődésben.

2.) Melyek a fő célkitűzései, amelyeket szívügyének tekint?
Fiatalokkal szemben: lehetőséget adni az építkezésre, munkahelyteremtésre. Itt tartani a fiatalokat a faluban. 
Nem szabad engednünk, hogy megfeledkezzenek a múltunkról. Tisztelet és becsület, Nagy Gézának, ahogy 
foglalkozott Csicsó múltjával. Visszaemlékezni arra, hogy mi volt, és foglalkozni azzal, mi van jelenleg a falu-
ban. Valamint további célom az egyházak példamutató munkájának támogatása.

3.) Mi az a három dolog, amit ma a legfontosabb kihívásnak tekint a község életében?
Legfontosabb elsősorban a szennyvízelvezetés problémája. Az illegális szemétlerakóhelyek megszüntetése. 
Mert a falu és környéke újból szemétteleppé alakult. Csatornarendszer kialakítása. Évek óta csak elképzelés 
van róla. Az én elképzelésem az, hogy a kastélytótól kezdve kitisztítani a kanálisokat, majd összekötni a csator-
narendszerrel. Ami később a füssi illetve a kolozsnémai csatornarendszerrel is összeköthető lenne. Nyugdíjasok 
iránti tiszteletadás. Ismerjék el azoknak a munkáját, akik óvták a környezetet. Illetve juttatások biztosítása, 
hogy könnyítsék az életüket. Magánvállalkozóknak felajánlani a munát, amit a község ugy gondolja el tudják 
végezi. Elsők legyenek a helyi válalkozok a munka megszerzésében ne pedig az idegenek. Szeretnék a lakos-
ságnak elérhető képviselője lenni. Akit megtalálhatnak gondjaikkal, problémáikkal, javaslataikkal. Szeretnék 
olyan képviselő lenni, akinek vannak önálló gondolatai. Szeretném a lakosságot egyenlő mértékben képviselni.

Képviselőjelölt
Kor: 68
Foglalkozás: Nyugdíjas
Legmagasabb iskolai végzettség: Középiskola, érettségi bizonyítvány

Id. Katona
 Tibor



1.) Miért szeretne képviselő lenni?
Függetlenként indulok. Egyszer már voltam képviselő 2 éven keresztül, ekkor beleláttam a község életébe. Most 
már úgy gondolom, hogy komolyabban is foglalkoznék vele.

2.) Melyek a fő célkitűzései, amelyeket szívügyének tekint?
A falu ingatlanjainak a kihasználása. Ami azt jelenti, hogy például a kultúrház, ami nagyon kis mennyiségben 
van kihasználva.Sokkal több rendezvényre volna szüksége a falunak. Legyen szó bármilyen kulturális vagy 
sportbeli eseményről. A helyi szervezeteket maximálisan támogatni. Például a tűzoltó szervezetet, amely most 
bontogatja a szárnyait, a kutyaiskolát, ahol az emberek a kedvenceikkel szaladgálhatnak és taníthatják őket

3.) Mi az a három dolog, amit ma a legfontosabb kihívásnak tekint a község életében?
Elsőszámú és legfontosabb, a fiatalokat itthon tartani. Megfelelő helyet biztosítani számukra. Megfogni azokat, 
akikre a továbbiakban a jövőt alapozhatja a község. Sport, illetve kulturális élet fellendítése. Régebben szervez-
tek színházi előadásokat. Sajnos most egyre kevesebb eseményt szerveznek.Jelenleg a szervezetek nincsenek 
megfelelően támogatva. Ezeket kellene jobban támogatni, hogy a községünk színesebb és élettelibb legyen.

4.) Röviden összefoglalná, hogy miért kellene az Ön nevét bekarikáznia a csicsói választóknak?
Mivel tudom, hogy az elkövetkezendő 4 év nagyon nehéz lesz az újdonsült polgármesternek. Minden erőmmel 
azon leszek, hogy támogassam őt kapcsolataimmal, ismereteimmel, tapasztalataimmal, amelyeket az elmúlt 
évek alatt szereztem. De nem csak őt, hanem természetesen a község lakosságát is. Bízom abban, hogy olyan 
csapat kerül össze, amelyben én is helyet foglalhatok, és együttes erővel fel tudjuk lendíteni a községünket.

Képviselőjelölt
Kor :49
Foglalkozás: Nyugdíjas rendőr
Legmagasabb iskolai végzettség: Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, bakkalaureus

Szigeti 
Attila

1.) Miért szeretne képviselő lenni?
Mondhatni, nehéz gyermekkorom volt, ezért hamar kialakult bennem a bizonyítási vágy. Eldöntöttem, hogy 
viszem valamire, és kitanultam egy szakmát, amivel szépen, lassan el szeretném érni a céljaimat. Hiszem, hogy 
ha valamit becsülettel csinálunk, az végül meghozza gyümölcsét. Szüksége van a falunknak olyan képviselőre, 
akinek az emberek elmondhatják gondjaikat, és aki megtesz mindent annak megoldása érdekében.

2.) Melyek a fő célkitűzései, amelyeket szívügyének tekint?
A fiatalok szórakozásának megoldása. Sajnos jelen pillanatban az artézi kútnál található padokon töltik gye-
rekkorukat.

3.) Mi az a három dolog, amit ma a legfontosabb kihívásnak tekint a község életében?
Először is bevezetném a faluban a konténerrel való szemét elszállítását, legalább egyszer egy évben.
Ez kihatással van a második dologra, amit megoldanék, mégpedig a környezetvédelem.
Harmadszor pedig fontosnak tartom az emberek nyugalmi állapotának megőrzését, gondolok itt például kü-
lönböző csendháborításra stb.

4.) Röviden összefoglalná, hogy miért kellene az Ön nevét bekarikáznia a csicsói választóknak?
Szeretném elérni, hogy az emberek azt érezzék és mondják, hogy egy méltó és becsületes emberre adták vok-
sukat.

Képviselőjelölt
Kor: 39
Foglalkozás: Magánvállalkozó
Legmagasabb iskolai végzettség: Középiskola, szakmunkás bizonyítvány

Csonka 
Tamás



1.) Miért szeretne polgármester lenni?
Rengeteg megkeresést kaptam a lakosok részéről, amiből egyértelmű volt számomra, hogy nagyon sokan szí-
vükön viselik Csicsó jövőjét, és új lehetőségeket szeretnének megnyitni a falu előtt. Másrészt elhivatottság is 
van bennem, ami nem lehet meglepő azok számára, akik követték a helyi kezdeményezéseimet. A partvonalról 
persze nehéz áttörést elérni, eljött az ideje a bizonyításnak, főleg, hogy a jelek szerint soha nem látott próbaté-
telek előtt áll a közösség. Egy modern, családbarát, fejlődni tudó és akaró település jövőképe van előttem, ahol 
az emberek segítik egymást. Azt is fontosnak tartom, hogy legyen folytonosság a generációk között, hogy a falu 
szellemi és tárgyi örökségét legyen, aki tovább viszi.

2.) Melyek a fő célkitűzései, amelyeket szívügyének tekint?
Nem könnyű rangsort felállítani, mert nagyon hosszú a fontos feladatok listája. Ma azt mondanám, hogy te-
kintettel az energiaválságra és a drágulásra, elsősorban a település mindennapi működését kell biztosítanunk. 
Bármekkora rezsiszámlák is érkezzenek, az iskolának, óvodának, községi hivatalnak működnie kell. Erre meg-
oldást kell találnunk, mert nagyon úgy fest, hogy tavasszal sem fog véget érni az a válság, amit most látunk. 
Ugyanakkor nem hanyagolhatjuk el a több időt igénylő célokat sem. Csak pár példa: az ivóvíz minőségének 
javítása, a lakosok és az önkormányzat kiadásait egyaránt csökkenti. A hulladékgazdálkodás hatékonyabbá té-
tele megint a lakosság pénztárcáját kíméli. A bérlakások építése, házhelyek kimérése pedig az iskola, az óvoda, 
végső soron pedig a közösség és a falu jövőjét biztosíthatja. De ez csak néhány példa, a lehetőségek és a felada-
tok listája igen hosszú. Valószínűleg pontosabb képet majd az általam kiküldött kérdőívek kiértékelése ad majd.

3.) Mi az a három dolog, amit ma a legfontosabb kihívásnak tekint a község életében?
Mindenképp több figyelmet kell szentelni az iskolának és az óvodának, mert a falu kulcsfontosságú intézménye. 
Úgy is mondhatnám, hogy „nemzeti jelentőségű kritikus infrastruktúra”, mert nélküle a község sorsa megpe-
csételődne. Van felülről jövő nyomás az iskolák megtizedelésére, összevonására, de ez nekünk elfogadhatatlan. 
Ha egy ilyen kulcsintézményt bezárnánk, talán soha többet nem tudnánk újra megnyitni, így a felelősség óriási. 
Ezen kívül kiemelném még az ivóvíz minőségének javítását és a szennyvíz kezelésének megoldását, ami szintén 
sürgős feladat. Harmadikként pedig a hulladékgyűjtő udvar kialakítását és általában a hulladékgazdálkodás 
hatékonyabbá tételét jelölném meg. Ez utóbbi nem véletlenül vált kampánytémává más településeken is.

4.) Van-e olyan terület, melyet az önkormányzati munkája során kiemelten felkarolna (pl. kultúra, sport stb.)?
Előbb már céloztam rá, hogy az önkormányzati munka minden területe fontos. A kihívásokat és célokat nyil-
ván akkor tudjuk teljesíteni, ha hatékony csapatmunka van mögöttük. Épp ezért egyes területeket az arra legrá-
termettebbekre bíznám. A közös, összetartó és eredményes munka a sikeres fejlődés záloga.

5.) Röviden összefoglalná, hogy miért kellene az Ön nevét bekarikáznia a csicsói választóknak?
Akik úgy gondolják, hogy többre van szükség annál, hogy csak az árral sodródunk, akik egy modern, családba-
rát, fejlődő falut szeretnének, amely megbecsüli a múltját és tisztelettel bánik az idős lakosaival, akik egy jövő-
kép felé tartó közösséget akarnak építeni, azokkal teljes mértékben egyetértek és azonosak a céljaink. Azokkal 
is egyetértek, akik szerint az előttünk álló viharos időkben határozott vezetésre és jövőképre van szükség. Én 
pontosan ezért vállalom ezt a megmérettetést, ehhez kérek bizalmat a választóktól. Végül arra kérek mindenkit, 
hogy minél nagyobb számban menjünk el szavazni október 29-én, mert ez mindannyiunk érdeke.

Polgármesterjelölt
Kor: 49
Foglalkozás: menedzser
Legmagasabb iskolai végzettség: Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, magiszter

Mgr. Bödők Károly



1.) Miért szeretne polgármester lenni?
A lakossági felkérések átgondolása után döntöttem úgy, hogy független jelöltként elindulok az idei választá-
sokon. Jelenleg a hivatali munkám során is foglalkozom mindennapi községi ügyekkel és tisztában vagyok a 
tisztség betöltésével kapcsolatos kihívásokkal. Azért szeretnék polgármester lenni, hogy hatékonyabban intéz-
hessem a község ügyeit és jobban tudjam segíteni a lakosságot.

2.) Melyek a fő célkitűzései, amelyeket szívügyének tekint?
Fő célkitűzéseim egyike, hogy a fiatalok ne költözzenek el szülőfalujukból. Ehhez olyan körülményeket kell biz-
tosítani, amivel elérhetjük, hogy a fiatal családok itthon is tudjanak érvényesülni, azaz ki kell alakítani lakhatási 
és munkalehetőségeket és meg kell óvni az óvodát és az iskolát a bezárástól. Fontosnak tartom továbbá, hogy 
az időseket és fogyatékkal élő embertársainkat is támogassuk valamilyen formában.

3.) Mi az a három dolog, amit ma a legfontosabb kihívásnak tekint a község életében?
Legnagyobb problémának a szennyvíz elhelyezésének problémáját tartom, és hatalmas kihívás lesz előterem-
teni a pénzügyi forrást, amelyből finanszírozni lehet majd a víztisztítónak, esetlegesen a komplett csatorná-
zásnak a megépítését. Másodsorban, jelenleg nem találom kellően hatékonynak az egyházak együttműködését 
az önkormányzattal, ezért szeretnék az egyházak képviselőivel szorosabb kapcsolatot kialakítani. Fontossági 
sorrendben a harmadik legnagyobb kihívásnak azt tartom, hogy mindig tudjak igazságos döntéseket hozni a 
lakosok egymás közötti ellentéteinek megoldásában.

4.) Van-e olyan terület, melyet az önkormányzati munkája során kiemelten felkarolni (pl. kultúra, sport stb.) 
kíván?
Szeretném a lakosság igényeit felmérni, és az érdeklődés mértéke alapján támogatni az egyes területeket. Nem-
csak egy-két nagyobb kulturális vagy sportesemény megvalósítását támogatnám, hanem biztosítanám a kul-
túrház jobb kihasználtságát. Szeretnék teret biztosítani a közösségi kapcsolatok építéséhez és fenntartásához. 
Szeretném támogatni a községünkben lévő sporttevékenységeket és azokat a szervezeteket, amelyek a közösség 
javát szolgálják, de a jelenlegi klubok mellett lehetőséget biztosítanék újak létrehozására is.

5.) Röviden összefoglalná, hogy miért kellene az Ön nevét bekarikáznia a csicsói választóknak?
Ha a választók olyan polgármestert szeretnének, aki elérhető, megbízható, igazságos, felelősségteljes, segítő-
kész, és elő tudja segíteni a falu fejlődését, akkor karikázzák a 2. -es számot.

Polgármesterjelölt
Kor: 39
Foglalkozás: Önálló szakelőadó
Legmagasabb iskolai végzettség: egyetemi végzettség magiszteri címmel

Mgr. Németh Andrea

Az idén első alkalommal egy napon, október 29-én lesznek a helyhatósági és a megyei választások. A Nyitra 
Megyei Önkormányzat 54 képviselői helyéből 8-at választhatunk meg a komáromi járásban, 40 járásbeli jelölt-
ből. A csicsói önkormányzatba két polgármesterjelölt és 12 képviselőjelölt közül választunk egy polgármestert 
és 7 képviselőt. A szavazóhelységet a helyi kultúrházban alakítják ki. A választások időtartama: 7.00–20.00 óra. 
A polgármester és a képviselők 5 évre kapnak mandátumot. Fontos az Ön szavazata is.



Vízsodorta históriák – Csicsó

A MA7 támogatásával elkészült a Vízsodorta históriák értékmentő dokumentumfilmsorozat csicsói 
része. 
A 4 epizódból álló film (ahogy a teljes filmsorozat) alkotója Zalka Lóránt. A filmet 2021 október vé-
gén Kósa Lőrinc forgatta le. A filmforgatásról Puskás Mátyás rövid videókat, ifjú Bödők Károly és ifjú 
Deák István pedig fényképfelvételeket készített. Ifjú Deák István műsorfüzetet készített, amelyet az 
interneten nézhetnek meg. Androvics Adrianna nemcsak az adatgyűjtésnél és a film előkészítésénél 
jeleskedett, hanem mondhatni, a film forgatásakor mintegy gyártásvezető működött.
A film bemutatója augusztus 26-án volt, a falu sportpályáján.

A film csicsói segítői

Adatközlők, akik megosztották velünk emlékeiket:
 Barthalos Lajos, Bödők József, idős Bödők Károly, Bödők László, Bugyi Attila, Buzgó Józsefné Ré-
vész Hermina, Canavesi Ambrus atya, Décsi László, Fehérváry Sándor, Fél Lajosné Kolocsics Erzsé-
bet, Habenicht Lőrincné Várady Erzsébet, Hostomský Milánné Nagy Eszter,Kiss Nándor, idős Kollár 
Géza, Kustyán Józsefné Révész Malvin, Lévai Attila, Nagy Géza, Olajos Antalné Várady Margit, idős 
Szabó János+, Szabó Jánosné Szász Magdaléna, Vida Sándorné Beke Eszter.

A szavaló diákok:
Bölcs Virág Panna, Bucsányi Diana, Komjáthy Dorka, Póda Kiara és felkészítő tanáruk Nagy Edit.

A filmforgatás csicsói résztvevői és segítői:
Androvics Adrianna, id. Androvics Mihály, ifjú Androvics Mihály, Androvics Zalán, Ádám Zsu-
zanna, Bédy Attila, Bognár Attila, Borgula Tamás, Both Németh Éva, Bödők Áron Attila, id. Bödők 
János, Bödők Judit, ifjú Bödők Károly, Bödők Lili Napsugár, Bölcs Kata  Luca, Buglos Teréz, Buzgó 
Hermina, Buzgó József, Csicsó Község Önkormányzata, ifjú Deák István, Fehérváry Sarolta, id. Fél 
Dénes, ifjú Fél Dénes, Fojtik Simon, Gaál Jenő, Győri Andrea, Győri Katalin, id. Győri László, Győri 
Matild, Hostomský Károly, Hostomský Milan, Kiss Klaudia, Kolocsics Roland, Komjáty Boglárka, 
Komjáthy Dorka, Kóša Krisztián, Kovács Éva, Kovács Rita, Kurcsik János, Kustyán Malvin, Ledeczky 
Katalin, Matus Bence, Nagy Árpád, Nagy Szerénke, Németh Nóra, Petőcz Emma, Petőcz Teréz, Sárik 
Szilvia, Szabó Adrianna, Szabó Anna, Szabó Ilona, Szüllő Judit, Varjú Klára, Vasmera Csilla, Vida 
Eszter, Vida Nóra, Vida Sándor, Vörös László.
A négyrészes filmet megtekinthetik a YouTube nyilvános videómegosztó webhelyen.
A filmet magát, a filmről videókat, képeket, leírásokat, pedig a csicso-nagy.uw.hu weboldalon ta-
lálnak. Itt látható egy másik műsorfüzet színesben és fekete-fehérben is. Ezt a műsorfüzetet Nagy 
Amália készítette, korlátozott példányban kinyomtatta és a filmben részt vevők között kiosztotta.
Minden résztvevőnek, segítőnek köszönjük a közreműködést.

Nagy Amália





A kistérségi gazdaságfejlesztés követendő példa lehet
A csallóközi falvak településeinek fejlődési lehetőségei behatároltak, mivel az állami költségvetés egyre több 
terhet ró ki rájuk, miközben egyre kevesebb forrást biztosít számukra. A helyzet megoldása lehet a kistérségi 
települési szövetségek létrehozása. A szövetség létrejöttét Bödők Károly, a Felvidéki Közgazdász Társaság titká-
ra kezdeményezte.
„A szövetségeken belül a települések olyan, falufenntartásban fontos feladatokat oldanának meg közösen, me-
lyekre az önkormányzatok egyedül nem, vagy csak nehezen lennének képesek. Ilyen terület lehet az oktatás, a 
hulladékgazdálkodás, a szennyvíztisztítás megoldása, a falusi turizmus fejlesztése vagy akár az idősgondozás” 
– fejtette ki Bödők Károly. Kiemelte, hogy Csicsó, Füss és Kolozsnéma községek népességszáma az elmúlt évek-
ben 2200–2400 fő között mozgott. Önállóan mindhárom településnek nagyobb kihívást jelentene az említett 
feladatok teljesítése.
„Ha a települések együttműködnek például a szelektív hulladékgyűjtés terén, akkor értelemszerűen gazdaságo-
sabban tudják elvégezni az ezzel kapcsolatosan feladatokat. Egy gyűjtőudvar üzemelése is költséghatékonyabb 
lehet megfelelő szervezéssel” – fogalmazott Bödők Károly. Mint mondta, ehhez közös beszerzésű és üzemelte-
tésű eszközökre van szükség, amelyekkel megoldható lenne a zöld- és elektromoshulladék, az építési törmelék 
és a lomtalanítások során összegyűjtött egyéb hulladék elhelyezésének problémája.
Kiemelte, hogy a szennyvíz elhelyezésének gondja is évek óta foglalkoztatja a térség településeit. Ezen a terüle-
ten Füss jár elöl, ahol Farkas Károly polgármester kezdeményezésére a község egy ráhordásos szennyvíztisztító 
tervezésébe fogott bele. A tisztítóállomás később akár csatornás rendszerre is ráköthető lenne. A projektet va-
lahol a három térségbeli település Dunához közelebb eső kataszterében valósítanák meg. Kapacitása miatt nem 
kizárt, hogy adott esetben további települések szennyvízmennyiségét is kezelni tudja majd.
A kistérség gyermekeinek 1982-ben adták át Csicsón a körzeti magyar tannyelvű alapiskola épületét, amely 
idén ünnepli 40. születésnapját. Két éves szakmai munka eredményeként végre elkészült – a Kárpát-medencé-
ben elsőként – a helyi értékek bemutatásán alapuló, gyermekeknek szánt oktatási segédeszközcsomag, amely-
nek része egy olvasókönyv, egy munkafüzet és egy kifestő.
„A segédanyagok elkészítésében külön köszönet illeti a Felvidéki Értéktár szakmai csapatát, melyet Rancsó 
Andrea elnökasszony vezetett” – mondta.
Bödők szerint a falusi turizmus fejlesztése fontos, és egyben nagy terület. A kis költségvetésű falvaknak nincs 
lehetősége idegenforgalmi szakembereket, tanácsadókat foglalkoztatni. Ugyanakkor számos olyan részterület 
van a turizmuson belül, ahol a három község, Csicsó, Füss és Kolozsnéma eredményesen tudna fejlesztése-
ket megvalósítani – ott, ahol egyébként önállóan nem érhetnek el áttörést. Példaként említhetjük a tájházak 
felújítását, a közös turisztikai programok és projektek megvalósítását, a turisták hatékonyabb megszólítását, 
ösztönzését. Ezek áttételesen a helyi kézműveseknek, kistermelőknek, szállásadóknak, és végső soron magának 
a településnek is bevételt termelhetnek. „Közelednek a helyhatósági választások. Az új önkormányzatok hiva-
talba lépése után kezdődhet a közös munka” – hangsúlyozta Bödők Károly.



Iskolánk két évfordulót is ünnepelt
Idén ünnepli 40. születésnapját a csicsói alapiskola épülete, valamint idén 20 éve vette fel a helyi alapisko-
la Gáspár Sámuel, csicsói református kántortanító nevét. A jubileumi év alkalmából megrendezett ünnepség 
méltó megemlékezése volt ennek a két eseménynek. A megemlékezésen részt vettek volt tanárok és diákok. 
Újra felavatták a Tanítók Fáját. Kibővítették az emlékművön szereplő tanítók és nevelők neveit. Ezen a napon 
mutatták be a helyi értékeket ismertető munkafüzetet, olvasókönyvet és kifestőt, melyek új szemléletet és len-
dületet adhatnak az alapiskolának. Fontos, hogy a diákok megismerkedjenek a helyi értékekkel, igy biztosítva 
azok fennmaradását a jövő generációi számára.
A múlt örökségének megismerése a jelenben való megtartása a jövő zálogát jelenti. Helyi értékeink, mint társa-
dalmunk építőkövei épülnek be jelenükbe, hogy megmaradjanak az utókor számára. Csak az élő, szájról szájra 
adódó értékek maradnak meg az utókornak és lesznek értékek a jövő generációjának is. Az oktatási segédesz-
közök kidolgozása még 2020-ban kezdődött. A csicsói alapiskola pedagógusai Molnár Gábor igazgató úr és a 
Felvidéki Értéktár munkatársai Rancsó Andrea elnökasszony vezetésével dolgozták ki a Kárpát-medencében 
először a bemutatott, minta értékű kistérségi újszerű oktatási segédeszközöket. 
Az óvodások a helyi értékeket kifestőn keresztül ismerhetik meg, míg a nagyobbak kezükbe vehetik az olvasó-
könyvet és munkafüzetet. A munkafüzet a jövőben segédeszköz lesz a matematika, magyar, földrajz, biológia 
és egyéb tanórákon. Ezt sokszínű feladatok teszik lehetővé, melyeket a helyi tanárok alkottak meg. Családok is 
forgathatják, oldhatják az izgalmas feladatokat Csicsó, Füss, Kolozsnéma községekben is.
A kiadványok elkészítésében nagy segítséget nyújtott Nagy Amália részletes és pontos helytörténeti adatokat 
tartalmazó munkái. A csicsói, helyi értékeken alapuló oktatási munkafüzet és olvasókönyv megalkotásának 
ötletgazdája Bödők Károly, aki anyagi források megkeresésével is segítette a kiadványok létrejöttét.
A program támogatói: a magyarországi Emberi erőforrások minisztériuma, a szlovákiai Kisebbségi Kulturális
Alap (Kultminor), Nyitra megye.
Ifj. Bödők Károly

Az ünnepélyes tanévnyitó 2022. szeptember 5-én volt az iskola udvarán 8:00 órai kezdettel. A félórás
műsor után a 9 kiselsős megkapta a Rákóczi Szövetség ösztöndíját és az iskolatáskákat az osztályban. Ebben
a kis regionális iskolában tanulnak Csicsó, Füss és Kolozsnéma gyermekei, emellett az iskola épülete helyet
ad az óvodának is, amelyet idén 18 kisgyermek látogat. Az alapiskolába 104 tanuló jár a 2022/23-as
tanévben.
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