CSALÁDI ÉLET

Aranylakodalmasaink:
Csiky Zoltán és Csiky Zoltánné Klári
„KULCSUNK VAN EGYMÁSHOZ!”
„Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert, akinek lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait, akiben megbízunk, akinek kedves az arca, elűzi lelkünk
bánatát, akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon boldogok legyünk.”
Hemingway
Csiky Zoltán és Klári 50 éve házasok. Zoltán mezőgazdasági gépészmérnökként végzett, durván 10 évig dolgozott a mezőgazdaságban, majd az építőipar felé nyitott és a mai napig egy építőipari céget vezet. Klári nagykanizsai
születésű, magyar-orosz szakos tanárként végzett. Dunaújvárosban tanított,
majd miután Budapesten építkeztek, nyugdíjba vonulásáig a Bánki Donát
Műszaki Főiskola nyelvi lektorátusán dolgozott.
A KEZDETEK
Hogy kezdődött ez a mesésen hosszú kapcsolat?
Mi fogott meg a másikban?
Zoltán:
Egyetemistaként jöttünk össze, a Műegyetem környéke
érdekes a múltunk szempontjából. A Műszaki Presszóban ismerkedtünk meg, a Kis Rabló Étteremben történt
a lánykérés. Egyetemistaként állandó helyünk nem volt,
jó idő esetén a Duna partra mentünk, rossz idő esetén
a kollégium különtermében találkoztunk. Először nem
Klárinak udvaroltam, de végül átpártoltam, mert láttam,
nekem ő való. Minden tetszett benne: házias volt, kedves, odaadó és főleg szép!
Klári:
A férjem először a szobatársnőmnek kezdett udvarolni.
Egy este a Margit hídon át jöttünk karöltve, Zoli „énekelt mint egy dúvad” (mindig szeretett nótázni), én is
énekeltem. Szimpatizáltunk egymással, de azt gondoltam, Zoli tabu. 1965 tavaszán azonban a vizsgaidőszakban felhívott, hogy találkozzunk. Ez nem szerelem
volt első látásra, fokozatosan jöttünk rá, hogy egy
csomó dologban hasonlítunk egymásra, majd hirtelen
csapott át szerelembe az érzés. Fél év után már úgy beszélgettünk, hogy mi egy párt fogunk alkotni.
HŰSÉG
Mit gondoltok a házastársi hűségről?
Zoltán:
A féltékenység mindig jelen van a kapcsolatokban, kimondva vagy kimondatlanul. Mi akár éjjel 2-ig, 3-ig kint
beszélgetünk a teraszon a feleségemmel. Egy pezsgő
mellett az élet nagy dolgait mindig meg tudtuk beszélni,
így nagy feszültségek sohasem voltak felszínen. Hozzátartozik viszont, hogy Klári féltékeny típus. Volt mikor
kinevettem őt ezért, hiszen szerelmünk hajnalán sem
volt, és ma sincs ennek alapja.
Klári:
Elég nevetséges, de én még így 70 felé is féltékeny va-
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gyok az uramra! Egyszerűen féltékeny természetű ember vagyok, de ez nem önbizalomhiányból vagy csalfaságból fakad. Egyszerűen még ma is tetszik nekem és
adott esetben emésztem magam a dolgokon. Érdekes
viszont, hogy megtapasztaltam, neki hízeleg is, hogy a
feleségéből féltékenységi „rohamokat” vált ki.
A TITOK
Miben látjátok a házasságotok sikerének titkát?
Zoltán:
Azt gondolom, nagy zsákbamacska a házasság, mivel
az ember akkor ismeri meg a másikat, mikor már együtt
vannak. Nekünk szerencsénk volt, egyformán művelődtünk, egyformán gondolkodtunk politikáról, művészetről, szakmáról, gyereknevelésről, sportról. Állandó feszültség lett volna, ha másként látjuk a világot.
Klári:
Mikor összeházasodtunk, készítettünk egy több pontból
álló feljegyzést: mi a jó házasság alapja, és mihez tartjuk majd magunkat. A titok nem több mint az, hogy
mindent meg kell beszélni, nincsenek tabuk, hamisságok. Mi jól tudunk egymás pszichológusai lenni. Van,
amiben persze nem értünk egyet, de ő műszaki, én bölcsész beállítottságú vagyok. Ebből viszont parázs vitáink vannak.
SZERETETT JELLEMVONÁS
Zoltán:
Házasságunk egyik nagy titka Kláriban rejlik. Az én feleségem egy borzasztó adakozó, segítőkész, karitatív típusú ember. A lelki háttér biztosítása a családban nekem nagy segítség! Ugyanakkor sokszor mondom neki,
hogy magával is törődjön!
Klári:
Ő nagyon jó ember! Áldozatos is egyben, a családja anyagi
biztonságáért mindent megtesz. A gyerekek szigorúnak
tartják, de ő erős, tőlem sokkal nagyobb egoval rendelkező
személy. Helyettem is vigyáz rám, ha túl sokat adok.
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PÉLDAKÖVETÉS
Gyerekeiteknek át tudtátok adni azokat az értékeket, melyeket fontosnak tartotok?
Zoltán:
A nagycsalád gondolatát mindenképpen sikerült átadnunk. Bár nekünk csak 3 gyermekünk született (nagyon
is hibáztatjuk egymást, hogy nem voltunk bátrabbak),
a gyerekeknél 4-4 és 6 gyermek született. A gyereknevelést tekintve ők sok mindent másképp csinálnak. Főleg velem nem értenek egyet, szerintem ugyanis nemcsak a dicséretre, szigorra is szükség van.
Klári:
A mi életünkben meghatározó , hogy mindketten vallásos környezetben élünk. Én napi vallásgyakorló vagyok, a férjem a természetben találja meg Istent. Az
ünnepeket szépen megültük,ha nehéz körülmények között éltünk is. Ezt a gyerekek gyönyörűen átvették, sőt
keresik a nagyobb családi összejöveteleket. Egy pszichológus mondta egyszer, nekünk azért van ennyi unokánk, mert sikerült elültetnünk a gyerekeinkben az ősbizalmat: „a nehézségektől ne félj, bízz magadban”.

gyunk az unokákkal: a szülők szabta korlátokat nem
hágjuk át, ugyanakkor a gyerekek tartsák tiszteletben,
hogy mi másképp gondolkodunk (pl. nekünk fontos,
hogy minden a helyére kerüljön).
SZABADIDŐ
Szabadidőtökben mivel foglalkoztok? Mi az, ami
feltölt benneteket?
Zoltán:
Lassan 25 éve hobbim a vadászat, ez egyfajta elvonulást
jelent. Csak a természettel, a jóistennel és a vadakkal találkozom ilyenkor. A kultúra nagy szerepet játszik az életünkben: kiállításokra, színházba járunk, sokat olvasunk.
Baráti kapcsolatainkat szintén rendszeresen ápoljuk. Imádok mulatni a baráti társaságban, a jó izlés határain belül.
Klári:
Engem nem zavar, ha Zoli egymás után több fimet is végignéz, de őt sem zavarja, ha én lelkizős filmeket nézek.
Nagyon szeretünk kettesben is lenni, együtt sétálni. Sokat járunk színházba, koncertekre. Gyerekeinknek hangverseny/színházjegyeket is veszünk, és mellé gyerekfelügyeletet vállalunk. Népes a baráti körünk – beszélgetés közben szeretjük megváltani a világot!
FOGADALOM
Milyen terveitek vannak a 2017-es évre?
Zoltán:
Tervünk az, hogy megtanítsunk minden unokát síelni.
Idén állítottuk sípályára a hetedik unokánkat! Majdnem
minden évben megyünk nagy családi vízitúrára is. Ezen
kívül Balatonszemesre rendszeresen lejárunk, akár harmincan is elférünk a házban.
Klári:
Nagyon fontos az ember egészsége és az egészség karbantartása. Az unokák sportos, kulturális, zenei fejlődését nagyon fontosnak tartjuk, ebben igyekszünk segíteni: visszük őket síelni, járunk a Balatonra.

AZ UNOKÁK
Aktív nagyszülőként mi az, amit különösen élveztek az unokákkal való együttlét során?
Zoltán:
Nem ülünk a gyerekek nyakán, de nagyon szeretjük az
összejöveteleket, beszélgetést a tábortűz mellett. Az unokákkal való együttlétben a beszélgetést élvezem. Nem vagyok az a gyerekpátyolgatós típus. Síelni és a Balatonra
rendszeresen elviszem az unokákat. Csak akkor szólok
bele a dolgokba, ha dönteni kell. Amit viszont fontosnak
tartok még a lányunokáknál is, hogy tartást neveljünk a
gyerekbe. Ha a fiúunokákkal találkozunk, nekem fontos a
kézfogás és hogy a másik szemébe nézzünk.
Klári:
Nagyon nagy élvezet azt nézni, hogy a gyerekek mit
örököltek a szülőktől. Ez egy óriási játék! Nagy kihívás
és abban igyekszünk segíteni a gyerekeknek, hogyan
lehet csiszolni az unokák személyiségét, hogy jó irányba
fejlődjenek. Van egy fontos szabály, mikor együtt va-

ÜZENET
Ha lehetőségetek lenne arra, hogy üzenetet küldjetek az idén házasságra lépőknek, mi lenne az?
Zoltán:
Az én üzenetem az lenne, hogy próbáljanak családban
élni, ne csak együtt. Legyen sok gyerekük, mert az a
legboldogabb, mikor egy nagy családban élnek sok gyerekkel. Szeressék a hazájukat és egymást.
Klári:
Nem kell rögtön az első kapcsolatnak az ágyban befejeződni, vigyázni kell, hány kapcsolatot élünk meg a házasság előtt. A mai kor sajnos nem ezt sugallja a fiataloknak.
Nem az ellentétek vonzzák egymást – a hasonló a hasonlónak örül. Kívánom a fiataloknak, hogy találják meg egymáshoz a kulcsot, úgy, mint ahogy az nekünk sikerült.
Továbbra is sok boldogságot és örömöt kívánok Nektek
szeretettel!
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