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Adományozó neve: Cséplő Ferenc 

A fénykép neve: Édesapám 

A fénykép készítésének helye:  n.a.  

A fénykép készítésének éve:  n.a. 

Kulcsfigura:  id. Cséplő Ferenc 

 

Apám Csúzból származik, 1878-ban született. Kocsislegény volt a postán, később Budapestre 

ment, ahol segédmunkás, kifutó volt. Ott találkoztak az édesanyámmal, aki akkor fiatal lány 

volt, egy üzletesnek volt a mindenese.  

 



 

 

 

A fénykép neve: Szüleim 

A fénykép készítésének helye: Pozsony 

A fénykép készítésének éve: 1910-es évek 

Kulcsfigura: id. Cséplő Ferenc és Harcsa Ágnes 

 

Ezeket a képeket az öcsém - László állította össze ilyen formában. Mert az ő szobájában volt 

ez a két berámázott kép, amelyeket lefotózott. Szüleim – Cséplő Ferenc és Harcsa Ágnes. Az 

édesanyám szülei, a Harcsák gazdálkodók voltak Csehiben. A Harcsa nagyapának volt két fia 

- Lajos és Mihály, és négy lánya – Ágnes az édesanyám, Juliska, Mária és Vilma. Az 

édesapám hét évvel volt idősebb anyámnál. 1905-ben volt a házasságuk. Mikor 

összeházasodtak, akkor már a Magyar Állami Vasútnál dolgozott. Édesapámat, mint vasutast, 

sokszor helyezték át más helyre, úgyhogy az első hat gyermekük, különböző helyeken 

született. A fényképeket egy pozsonyi hivatásos fényképésznél készítették az 1910-es 

években. 

 



 

 

 

 

A fénykép címe: Másodikos kisdiák 

A fénykép keletkezésének helye: Taksony 

A fénykép keletkezésének éve: 1928 

Kulcsfigura: Cséplő Ferenc 

 

Sokgyermekes magyar református vasutas családból származom. A kilencedik voltam a 

tizenegy közül. Mikor elvégeztem a harmadik elemit, a szlovák negyedik osztályba írattak 

Taksonyon. Azért kerültem én a szlovák iskolába, mert az édesapámnak a vasúton a főnöke 

azt mondta, hogy „Cséplő, magának állítólag kilenc gyereke van, és azok közül egy se jár 

szlovák iskolába. Ha azt akarja, hogy nálam megérje a nyugdíjkort, akkor valamit gyorsan 

intézkedjen.” Így engem betettek a szlovák iskolába. Ez a kép nyolcéves elemista koromban 

készült a vasúti igazolványra. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A fénykép címe: Testvérek 

A fénykép keletkezésének helye: Prága 

A fénykép keletkezésének éve: 1937 

Kulcsfigura: Cséplő Sándor és Lenke 

 

1937 őszén iratkoztam be a kereskedelmi akadémiára Pozsonyba, de az első évfolyam után, 

’38 nyarára kezdődtek a politikai viharok. Csehországban a Szudéták forrongtak, tavasszal 

Bécset elfoglalta Hitler, a német hadsereg megszállta Ausztriát. 

1937-ben Sándor bátyám kötelező alap katonai képzésen volt. Akkor 23 éves volt, és mi, 

Lenke nővéremmel - aki akkor 20, én pedig 17 éves voltam, meglátogattuk őt Prágában. Ez a 

fotó a híres Vencel téren készült. Jobbról Sándor bátyám, Lenke nővérem és én. 

 

 

 



 

 

 

 

A fénykép címe: Szüleim sírjánál 

A fénykép keletkezésének helye: Réte 

A fénykép keletkezésének éve: 1952 

Kulcsfigura: Cséplő Ferenc, István és Sándor 

 

 

1934-ben édesapámat rák miatt megoperálták, és ez úgy elromlott neki, hogy július közepén 

meghalt, úgyhogy félárva lettem. Akkor voltam 14 éves. Az édesanyám pedig 1945 júliusában 

hatvan évesen halt meg, szívartériás problémák miatt. Azt mondtuk, hogy elmeszesedett a 

szíve. Megszült tizenegy gyereket, abból kilencet felnevelt, és a végén egyedül maradt. A 

szülők és az elhunyt testvérek sírköve mellett készült ez a kép a rétei temetőben. Rajta (balról 

jobbra): István bátyám, én, Sándor bátyám, Sándor felesége, az ő két lányuk – Ildikó és Bea, 

mögöttük István fiai – Béla és Laci, és még egy fiatal fiú, aki úgy néz ki, mint az Oros 

Sanyika – Etus nénémnek a fia. 



 

 

 

A fénykép címe: Géza öcsém 

A fénykép keletkezésének helye: Lievin, Franciaország 

A fénykép keletkezésének éve: 1948 

Kulcsfigura: Cséplő Géza 

 

A fénykép Franciaországban készült 1948. január 17.én, vagyis nem egész egy évvel az után, 

hogy Géza öcsém néhány barátjával együtt disszidált Csehszlovákiából. Előbb 

Németországba, majd Franciaországba egy szénbányába került. Utána Párizson keresztül Dél-

Franciaországba - Bordeauxba ment, ahol egy családnál volt szakács. A barátai, akikkel 

kiszöktek, addigra már Kanadába kerültek, és onnan hívták, hogy menjen utánuk. A testvérem 

a mai napig is Kanadában él. Megnősült, és lett egy fia - Frenky. Tehát ott is van egy Cséplő 

Ferenc. 



 

 

 

 

A fénykép címe: Diplomaosztón 

A fénykép keletkezésének helye: Pozsony 

A fénykép keletkezésének éve: 1959 

Kulcsfigura: Cséplő Ferenc 

 

 

1953-ban jelentkeztem a közgazdasági egyetemre Pozsonyban. Annak idején már a 

középiskola után menni akartam egyetemre, de a háború alatt nem volt rá alkalom. Ez a 

lehetőség a háború után jelentkezett, amikor már 33 éves voltam. Ez a kép a pozsonyi 

egyetem mellett készült 1959-ben, amikor befejeztem az egyetemet, és a diploma kiosztásakor 

a testvéreim eljöttek gratulálni. Rajta van balról jobbra: a legidősebb nővérem Jolán, mellette 

László öcsém, utána Zsófia nővérem, középen a csokorral vagyok én, mellettem Etus 

nővérem és Pista bátyám. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A fénykép címe: Fiatal jegyesek 

A fénykép keletkezésének helye: Bárca 

A fénykép keletkezésének éve: 1960 

Kulcsfigura: Ráczhalmi Ilona 

 

A feleségem Ráczhalmi Ilona, Tornagörgőn született 1933, november negyedikén. Az 

édesapja modernül gondolkodó fiatal földműves volt, de kántor is volt a gyülekezetben, és 

volt idő, amikor postát is vezetett. Az édesanyja pedig kántortanítónő volt, előbb a református 

iskolában, később - a háború után pár évet az állami iskolában töltött. Színdarabot tanítottak 

be az egyházi ifjúság körében, ott ismerkedtek meg és házasodtak össze 1932-ben. Két lányuk 

született, a feleségem Ilona, akit a családban Iluskának hívtak, és a másik Erzsébet, Zsóka. 

Ez a kép 1960 májusában készült Bárcán, amikor meglátogattam a menyasszonyomat. 

 

 

 

 



 

 

 

 

A fénykép címe: Esküvőnk 

A fénykép keletkezésének helye: Bárca 

A fénykép keletkezésének éve: 1960 

Kulcsfigura: A lelkész Kostyánszky Dániel 

 

Kostyánszky Dániel 16 évesen, szerelmi csalódás miatt beállt az orosz hadseregbe, és ment 

velük egészen Ostravába. Ott aztán ellőtték az egyik lábát, amit 17 évesen amputáltak. A 

középiskola után jelentkezett Prágában a teológiára. Lelkésszé képezték, és mint segédlelkész 

Pozsonyba került. Később Komáromban, majd keletre, egészen Vajánba kerül lelkésznek. Ott 

elvette egy helyi gazdálkodó lányát - Manyikát. Ott voltam az eljegyzésén, és az esküvőjén, és 

ő esketett bennünket Bárcán. Bibliákat csempészett Erdélybe. Egyszer el is fogták, és 

kitiltották a határátjárókon. Hithűen szolgált és olyan becsületesen, hogy még 70 éves kora 

után is, nem tartva igényt az állami fizetésre, tovább lelkészkedett, addig, amíg bírt járni, amíg 

tolókocsiba nem került. 

 



 

 

 

 

A fénykép címe: Nagyapa az unokákkal 

A fénykép keletkezésének helye: Bárca 

A fénykép keletkezésének éve: n.a. 

Kulcsfigura: Ráczhalmi Lajos 

 

 

A feleségem édesapja a két unokával. A göndör hajú a mi Julikánk, a másik pedig a feleségem 

Erzsébet húgának a kisfia – Gábor. Amikor az oroszok ’68-ban bevonultak Csehszlovákiába, 

akkor én a családdal a kassai nagymamánál voltam Bárcán. Az orosz repülőgépek zúgását 

hallottuk a fejünk fölött, ahogy szálltak le a kassai repülőtérnél. Reggel aztán jöttek a hírek, 

hogy ez nem hadgyakorlat, hanem az oroszok tényleg megszállták Csehszlovákiát. Pár napig 

nem is tudtunk eljönni, mert a vasutakat lefoglalta a katonaság. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A fénykép címe:                                                             Munka közben 

A fénykép keletkezésének helye:                                   Pozsony 

A fénykép keletkezésének éve:                                       n.a. 

Kulcsfigura:                                                                    Cséplő Ferenc 

 

1958-ban beajánlottak főkönyvelőnek egy autójavító üzembe - a Csehszlovák autójavító 

cégbe. Először nem akartam ott maradni, a végén nyugdíjig maradtam. Látszik, hogy 

munkaköpenyben vagyok, töltőtollal a zsebemben, és tanulmányozom a rendeleteket. Azokat 

figyeltem és adtam tovább az osztálynak. Akkor már igazgatóhelyettes voltam, és a műszaki 

munkatársakat is figyelmeztettem, ha megjött valami rendelet a hivatalos közlönybe. 

 



 

 

 

 

A fénykép címe: A „nagy ho-ho-ho-horgász” 

A fénykép keletkezésének helye: Doborgaz 

A fénykép keletkezésének éve: 1978, április 2. 

Kulcsfigura: Cséplő Ferenc  

 

 

A horgászati emlékeimből egy későbbi kép, amikor a nagy Duna mellékágaiba jártunk ki a 

családdal, és amíg én pecáztam, a család többi tagja napozott és élvezte a jó időt. Kár, hogy az 

első horgászati időmből, a tíz éves gyerekkorból nincs képem. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A fénykép címe: Osztálytalálkozó 

A fénykép keletkezésének helye: Szenc 

A fénykép keletkezésének éve: 1981 

Kulcsfigura: Cséplő Ferenc  

 

Ez volt a magyar királyi kereskedelmi iskolának a negyven éves érettségi találkozója 1981-

ben Szencen, amelyet én vezettem. Az osztályfőnök Koncz Endre, akivel később a tanár-diák 

kapcsolat baráti kapcsolattá vált, és kitartott egész a tanár úr haláláig. Még a mai napig is 

megvan a kapcsolat, előbb az özvegyével, most meg a lányával - Koncz Gabikával. 

 



 

 

 

A fénykép címe:                                                             A kis visegrádi négyek 

A fénykép keletkezésének helye:                                   Bazin 

A fénykép keletkezésének éve:                                      1985 

Kulcsfigura:                                                                    Papp János (jobbról az első) 

 

Egy nap az AFIT nevű magyarországi -  túrkevei autószerelő cég vezetősége állt meg nálunk 

Pozsonyban. Akkor kezdődött egy kapcsolat, amely nagyon érdekesen fejlődött. Azt is 

mondhatnám, hogy kicsiben megalakítottuk a visegrádi négyek szövetségét. Mert a mi cégünk 

Szlovákiában volt. A főnökség - a Tátra cég, az Morvaországban. A harmadik lett ez a 

magyar cég Túrkevén. Közben a mi cégünktől ment egy kiránduló busz a vezetőkkel meg a 

dolgozókkal Lengyelországba, egész Gdanskba. Visszafelé pedig megálltak közel a szlovák 

határhoz, egy nagyobb város mellett, ahol volt egy nagy autójavító. Úgy hívták, hogy 

Boguchvala. Ott pedig összeismerkedtek az ottani vezetéssel. Így alakult ki a visegrádi 

négyek - a cseh, a szlovák, a magyar és a lengyel. Ez a fotó 1985-ben készült Bazinban. A kis 

visegrádi négyekből akkor csak három igazgató jelent meg, mert a morva főnökök csak ritkán 

vettek részt a találkozókon.  

Jobbról: Papp János a túrkevei vállalat igazgatója Magyarországról, én, mint összekötő és 

tolmács, a szlovák üzem igazgatója - Chrappa Vitazoslav és a lengyel cég igazgatója - 

Zimovsky. Itt beszéltük meg a további kapcsolatot. Én akkoriban már nyugdíjas voltam, úgy 

hívtak meg.  

 

 



 

 

 

 

A fénykép címe: Kanadai család 

A fénykép keletkezésének helye: Kanada 

A fénykép keletkezésének éve: 1988 

Kulcsfigura: Cséplő Géza 

 

 

Ez a kép 1988-ban készült, amikor az én Géza öcsém megrendelte a repülő jegyet részemre és 

a feleségem részére, hogy repüljünk ki utána Kanadába. Akkoriban a Montreal melletti 

külvárosban lakott. Ezen a képen rajta van a felesége Beatrice, és a fia Franky. 

 



 

 

 

A fénykép címe: Lányom és a vejem 

A fénykép keletkezésének helye: Pozsony 

A fénykép keletkezésének éve: 90-es évek eleje 

Kulcsfigura: Cséplő Julianna 

 

 

Julika lányom 1991-ben férjhez ment egy Braunsteiner Tamás nevezetű fiatal 

balesetsebészhez, traumatológushoz. Két fiuk született – Kristóf és Áron. A család pár éve 

kiköltözött az Arab Emirátusokba. Tamás vejemet ugyanis - aki akkor a bécsi egyetemi 

kórházban dolgozott, kiküldték Abu Dhabi emirátusoknak az Al Ain városába, ahol új kórház 

alakult, hogy segítsen bevezetni a traumatológiát. Áron már az ottani angol gimnáziumba 

kezdett járni, Kristófot pedig a második osztályba íratták be. Julika csak nyáron jár haza. 

 

 

 



 

 

 

 

A fénykép címe: Család 

A fénykép keletkezésének helye: Pozsony 

A fénykép keletkezésének éve: 2008 

Kulcsfigura: Cséplő Zsuzsanna 

 

 

A kép 2008-ban készült Pozsonyban, amikor egyik barátunk esküvőjére készültünk a 

virágcsokorral. Jobboldalon a sötét hajú az idősebbik lányunk Cséplő Zsuzsanna, mellette a 

feleségem, én, és baloldalon a fiatalabbik lányunk Julika. Sajnos 3-4 éve, hogy abba hagytam 

a közéleti tevékenységet, mert megromlott az egészségügyi állapotom. Már csak a lakásban 

tudok járni két mankóval, és sajnos, ugyanígy járt a feleségem is. Annyit tud csak mozogni, 

hogy segítsen a főzésnél, amit aztán Zsuzsanna leányunk csinál meg. Isten áldása ő nekünk, 

akinek talán az a sorsa, hogy ne menjen férjhez, hanem velünk törődjön. Továbbra is végzi a 

munkáját a tévében, mint vágó, napi 8-10 órát, de délelőttönként körülöttünk segédkezik. 

 



 

 

 

 

A fénykép címe: Első unokám 

A fénykép keletkezésének helye: Pozsony 

A fénykép keletkezésének éve: 2012 

Kulcsfigura: Braunsteiner Kristóf 

 

 

Kristóf 22 éves, és a bécsi műszaki egyetemen tanul vegyészetet. Előtte, természetesen a 

Duna utcai magyar alapiskolában járta ki a kilenc évet, és ott végezte el a gimnáziumot is. A 

fotó Kristóf tablóképe az érettségiből, 3 évvel ezelőtt készült. 

 

 

 

 



 

 

 

A fénykép címe: Második unokám 

A fénykép keletkezésének helye: Pozsony 

A fénykép keletkezésének éve: n.a. 

Kulcsfigura: Braunsteiner Áron 

 

Áront fölvették egyetemre Abu Dhabiba, ahol angolul folyik a tanítás. Ez egy olyan speciális 

egyetem, amilyen a világon nincs, 110 nemzetből vannak ott diákok. Áron teljes stipendiumot 

kapott és fizikát fog tanulni. A kép az Arab Emirátusokban készült az elmúlt két évben egy 

Mikulás ünnepségen. Ezek a gyerekek már világpolgárok lettek. Ezért is forszíroztuk, mi is, 

és az édesanyjuk is, hogy végezzék el a magyar gimnáziumot is, hogy tanuljanak magyar 

történelmet, magyar irodalmat. 

 

 

 



 

 

 

A fénykép címe: Jelen 

A fénykép keletkezésének helye: Pozsony 

A fénykép keletkezésének éve: 2010-es évek 

Kulcsfigura: Cséplő Ferenc 

 

 

A 90. születésnapom után, befejeződött a közéleti tevékenységem. A Csemadoktól 

megkaptam az életműdíjat. Velem együtt a közismert Dobos László - aki nemrég halt meg, 

szintén életműdíjat kapott. Ugyan abban az évben megkaptam az úgynevezett Pátria díjat is, a 

helytörténészek szövetségétől, az addigi irodalmi munkásságomért, amit úgy ítéltek meg, mint 

helytörténetit. A Csemadokban a városi bizottság tiszteletbeli tagjává választottak, és még ma 

is megkapom a jegyzőkönyveket. Isten áldása, hogy járni ugyan keveset járok, viszont 

szellemileg még rendben vagyok. 

 


