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 Friends of Europe Nagycenk Egyesület  

 

A Friends of Europe Nagycenk Egyesület 2011-ben alapították lelkes nagycenki civilek. A 

szervezet megalakítását a Vidéki Települések Europa Chartájának elnöksége javasolta az 

önkormányzatnál akkor uralkodó, nem egészen „charta-barát” légkör miatt. 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 

túlhaladó szervezési feladatok: szállás 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.  

35 regisztrált, aktív tagot tartunk nyilván, több mint 10 pártoló tagunk van. Fő célunk a 

szervezet fiatalítása, új tagok bevonása. 

A 2018-as tevékenységünk a közösségépítést, a helyi történelmünk ápolását, térségünk 

értékeink megőrzését és közvetítést itthon és Európa szerte, valamint a helyi ifjúság 

programjainak támogatását tartotta fontosnak.   

A megszokott, immár hagyományos programokon kívül (VI. Farsangi Bál, II. „Széchenyi 

emlékhelyek” túra, Minimaraton, III. „Őseink nyomában” hagyományőrző tábor, természeti 

fotósok képeiből összeállított fotókiállítás, II. „Széchenyis Öregdiákok” festőművészeti 

kiállítás (Szényi Péter), II. „Széchenyi és Széchényi emlékhelyek kétkeréken” bicikli túra, 

Adventi gyertyagyújtás, Szilveszteri futás), amelyeknek szervezői vagy főszervezői voltunk, 

új tevékenységeket felvállaltunk fel.  

Keszei István szerkesztésében megjelent a „Fény lett népének közepette” című, a 2017. Szent 

László emlékév alkalmából szervezett nemzetközi művészeti kiállítás munkáit tartalmazó 

kiadványunk, amelyhez Dr. Veres András Megyés Püspök adta az ajánlást. Vendégül láttunk 

felvidéki és itthoni gyerek zarándokcsoportokat. Virágvasárnap az Alpok Alja Szociális 



Központ zsirai telephely lakóinak (Csíkos László és Tekán János) munkáiból „Fájdalmak 

útján” címmel nyitottunk festészeti kiállítást. 

Részt vettünk Fertődön az I. Vidéki Olimpián, ahol holt versenyben az előkelő IV. helyezést 

értük el. 

A nagycenki citerás csoport tehetsége lehengerlően hatott ránk, ezért rendezvényeink 

kiemelkedő résztvevői lettek. Úgyszintén a Soproni Horváth József Művészeti Iskola 

növendékei, akiknek adventi koncertjét a Széchenyi Kastélyban szerveztük.  

Európai tevékenységünk tekintetében új mérföldkőhöz érkeztünk. Lukács Zsuzsikát az 

Európai Vidéki Települések Charta vezetőségi tagjának választották nagy többséggel, így 

gyorsan és pontosan informálódhattunk pályázati lehetőségekről, meghívást kaptunk külső 

résztvevő - és előadóként elnyert pályázatokban. 

Május végén 18 -an (fiatok és felnőttek) utaztunk Tisno-ba, ahol horvát, spanyol és olasz 

résztvevőkkel a fiataloknak helyi szinten nyújtott infrastrukturális és kulturális lehetőségekről, 

a közéletben való bevonásukról tanácskoztunk. Mindkét szekcióban előadást tartottunk és a 

beszélgetés során rá kellett jönnöm, hogy Nagycenk úgy infrastrukturálisan, mint civil 

szervezetek és kultúra szempontjából legalább azon a szinten áll, mint a többi „gazdagabb” 

résztvevő település. A fiatalok „minta projekteket” mutattak be, amelyeket egy öttagú zsűri 

értékelt. Mint a zsűri elnöke nagyon büszke voltam, hogy a legjobb projektet a többségében 

magyar fiatalok alkotta csapat nyerte el. 

A „Tíz forrás fesztivál” alkalmából vendégül láttuk a lengyel testvértelepülés Strzyzow 

kórusát és néptáncegyüttesét. A kórus híres lengyel művészekkel Európa számos országában 

és az USA-ban is koncertezett. Elmondásuk szerint karrierjük egyik meghatározó pillanata II. 

János Pál Lengyelországi látogatása volt. Ennek alkalmából ők énekelhették a misén a 

zsoltárokat. 

Kemény munka volt négy napon keresztül elszállásolni, ellátni és programokat szervezni 50 

(olykor más érdeklődéssel bíró) személy részére. Bizonyára jól érezték magukat, mert ez év 

júliusára meghívást kaptunk (Friends of Europe és a „Hársfa”) Lengyelországba.  

Szeptember végén a More 249 (horvátországi Leader) szervezetének öttagú delegációját 

fogadtuk. A küldöttséget Tisno alpolgármestere vezette. Az itt töltött idő nagyon hasznosnak 

bizonyult. A Nagycenken tett látogatáson túl találkoztak az Alpokalja Fertőtáj Leader 

Egyesület vezetőjével és elnökével, meglátogatták kistérségünk és a horvát kisebbségi 

önkormányzat létesítményeit, részt vettek a Fertőszéplaki Tökfesztiválon, ahol egyesületünk 

és a „Nefelejcs Nyugdíjas Klub” tagjai „Cenki tökölőssel” és sütőtökös kenyérrel készült 

„korcsolyákkal” kedveskedtek a résztvevőknek. Viszonzásként a helyi Leader öt fős 

delegációját hívták meg ez év májusában a Vodiceben szervezendő Horvát Vidéki Parlament 

rendezvényére.            

Pályázatok 

Külföldi pályázatok 



 Erasmus pályázat: Pályázó Horvátország, partnerek Olaszország, Magyarország 

(elbírálás alatt). 

 Kulturális pályázat: Pályázó Lengyelország partner Magyarország (elbírálás alatt). 

 Kulturális pályázat: Pályázó Olaszország partnerek Horvátország, Spanyolország, 

Magyarország (előkészítés alatt).  

 

Hazai pályázatok 

 Lépjünk együtt tovább (Leader - Kultúrháló komplex, 10 000 000 Ft) pályázó Friends 

of Europe Nagycenk, Partner Sopronkövesd Önkormányzata támogatási okiratot 

megkapta, a tevékenység rövid időn belül elkezdődik. 

 Kultúra- és közösségépítés a nagycenki alkotóházban (Leader – Kultúrháló kisléptű, 

3 000 000 Ft.) pályázó Friends of Europe Nagycenk elbírált, nyertes pályázat 

(támogatási okirat folyamatban) 

 Betlehem Gábor Alap – civil szervezetek 200 000 Ft Pályázó Friends of Europe 

Nagycenk. A pályázat érvénességéről az értesítést egy hete kaptuk meg, az elbírálása 

elkezdődött. 

 

Az Alkotóház népszerűsége továbbá töretlen, kihasználása maximális. Gondozását, 

felszerelését az egyesület tagjai feladatuknak tekintik. A teljesség igénye nélkül szeretném 

kiemelni és megköszönni Frankné Erzsike majdnem mindennapos munkáját.  Reméljük, hogy 

a pályázatokon nyert összegek lehetővé teszik a jobb felszerelést, bővítést, az udvar 

rendezését. 

Nagyon szépen köszönjük fő támogatónknak, Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának az 

irántunk tanúsított bizalmat, segítséget. Köszönjük, hogy a szervezet munkáját támogatásra 

méltónak ítélték. 

 

Tisztelettel: 

                     Matiasecné Dr. Tóth Melinda 

                                        Elnök 

              Friends of Europe Nagycenk Egyesület  

 

 

Pénzügyi beszámoló mellékelve. 

 


