
A Friends of Europe Nagycenk Egyesület rövid bemutatása 

 

A Friends of Europe Nagycenk Egyesületet 2011-ben alapították lelkes nagycenki 

civilek. A szervezet megalakítását a Vidéki Települések Eurochartájának 

elnöksége javasolta tekintve az önkormányzatnál akkor uralkodó nem egészen 

„chartabarát” légkörre. Megalakulásának fő célja, és feladata az akkor aktuális 

charta kistalálkozó megszervezése, lebonyolítása és a Vidéki Települések Európa 

Chartájával való kapcsolattartás volt. 

Az egyesület feladatai közé tartozik a baráti kapcsolatok kialakítása, ápolása, 

megerősítése a testvértelepülések lakóival (Vidéki Települések Európa Chartája) 

az európai kultúra és szellemiség jegyében, az intézmények, civil szervezetek 

közötti kulturális kapcsolatok létrehozásának segítése, közvetítése, 

együttműködések építése, fenntartása, a rendezvények, találkozók, látogatások 

megszervezése, lebonyolítása, csereprogramok hátterének, eszközeinek,  

kereteinek megteremtése (kultúra, sport, oktatás, szabadidő) fiatalok és 

felnőttek részére. A szervezet együttműködik Nagycenk Nagyközség 

Önkormányzatával a Charta eseményekkel kapcsolatosan (megbízásos alapon, 

az önkormányzat kapacitását esetlegesen túlhaladó szervezési feladatok, 

szállások biztosítása, workshopok, kulturális és szabadidős programok 

lebonyolítása), ugyanakkor tájékoztatja Nagycenk lakosságát és az érdeklődő 

közönséget a Vidéki Települések Európa Chartájának rendezvényeiről, híreiről 

magyar nyelven (nyomtatott és internetes formában). Segítséget nyújt a többi 

charta tag részére a helyi Friends of Europe szervezetek létrehozásában.  

2015 – ben, a cégbejegyzési törvény módosítása miatt sor került az egyesület 

alapszabályának felülvizsgálatára. Ennek értelmében szervezetünk lemondott a 

közhasznúságról.  

A tagok száma folyamatosan bővült, jelenleg 35 regisztrált, aktív tagot tartunk 

nyilván. 

A közösségépítést az egyesület fő feladatának tekinti a továbbiakban is. Az elmúlt 

hét évben számos hazai és külföldi programnak voltunk szervezői, lebonyolítói 

és résztvevői. 



Farsangkor fő szervezői voltunk az immár V. Nagycenki Jelmezbálnak, amelynek 

tombolabevételét az alkotóház további infrastrukturális fejlesztéséhez 

ajánlottuk fel. Április 9-én második alkalommal, még nagyobb részvétellel 

szerveztük meg a „Széchenyi emlékhelyek” túrát. Május elején segítettünk az 

Európa nap alkalmából szervezett Minimaraton lebonyolításában, majd az 

Akvarellek és grafikák” című kiállítást rendeztük az alkotóházban. A Szent László 

emlékév alkalmából nemzetközi pályázatot hirdettünk. A műveket, amelyek 

Magyarországról, Erdélyből és Felvidékről érkeztek az alkotóházban állítottuk ki. 

Második alkalommal, telt házzal és nagy sikerrel került megrendezésre az 

„Őseink nyomában” hagyományőrző tábor. (Ötletgazda és táborvezető Erdősi 

Ferencné).  A táborozó gyerekek megismerkedhettek ősi magyar 

mesterségekkel. Kipróbálhatták a szíjazást, gyékény- és kötélfonást, 

korongozást, kékfestést, gyöngyszövést és kenyérsütést.  

A „Tíz Forrás Fesztivál” alkalmából az Alpok Alja Szociális Központ zsirai telephely 

lakóinak (Csíkos László és Tekán János) munkáiból „Lélekpillangó” címmel 

nyitottunk festészeti kiállítást. 

Gróf Széchenyi István születésnapja alkalmából a Széchenyis Öregdiákok 

Társaságának kérésére Sodics László mérnök – tanár festményeiből szerveztünk 

kiállítást, majd a Nagycenkért Alapítvány kérésére Mészáros János Elek 

énekművész koncertjének lebonyolításában segítettünk. 

Szeptember 24-én első alkalommal és nagy sikerrel szerveztük meg a „Széchenyi 

kastélyok és emlékhelyek négykeréken” 20/40 Km kerékpár túrát (ötletgazda 

Pölcz Zoltán). 

Október végén a soproni pedagógusok szövőszakkörének kiállítására került sor.  

Advent első vasárnapján az Alkotóházban a nagycenki citerások adventi énekével 

hangolódtunk rá az ünnepre.  A helyi önkéntes tűzoltó egyesület segítségének 

köszönhetően az udvaron lévő öreg fenyőre felkerültek a villanyfüzérek, az 

adventi koszorú első gyertyájának meggyújtására Gábor atya fohászát követően 

került sor. A forralt bor, a meleg tea, a kalács, a meghitt beszélgetések elhozták 

a résztvevők számára az ünnep igazi hangulatát.  

Az Alkotóház népszerűsége továbbá töretlen. Gondozását, felszerelését az 

egyesület tagjai feladatuknak tekintik. Az Alkotóház jó kihasználtságnak és nagy 



népszerűségnek örvend. A teljesség igénye nélkül szeretném kiemelni Frankné 

Erzsike és Szommer Zoltán rendszeres munkáját a kert gondozásában. 

Az óévet „Szilveszteri futással”, forró tea és jó hangulat kíséretében zártuk. 

Nagyon szépen köszönjük Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának a 

támogatást! Köszönjük, hogy a szervezet munkáját támogatásra méltónak 

ítélték. 

 

Tisztelettel: 

                       Matiasecné Dr. Melinda 

                                        Elnök  

 

 

Pénzügyi beszámoló mellékelve. 

 


