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NAGYCENK KÖZÉLETI LAPJA

In memoriam Fekete Lajos

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Fekete
Lajos, községünk korábbi polgármestere,
életének 73. évében rövid betegség után
március 19-én csendesen elhunyt.
Fekete Lajos a rendszerváltozás után két
cikluson keresztül, 1990 és 1998 között
volt Nagycenk polgármestere, emellett
hosszú éveken át a Nagycenki Római
Katolikus Egyházközség világi
vezetõjeként is tevékenykedett.
Alábbiakban Csorba János polgármester úr
a temetésen elmondott búcsúztatóját közöljük.

Összetört szívû gyászoló család,
barátok, rokonok, ismerõsök!

Õ kiválasztott volt, az Úr sokszor próbatétel
elé állította, folyamatosan adta neki az embert
próbáló feladatokat. Lajos bácsi soha nem
futamodott meg az élet kihívásai elõl,
felelõsséget vállalt azokért, akiket a sors
reá bízott. A sors az egész falu összes
gondját, baját a vállára rakta, és Õ nyolc éven
keresztül tisztességesen, becsületesen cipelte,
bár sokszor irtózatosan nehéznek bizonyult.
A tanácsi rendszerbõl átvezette a falut az
önkormányzati rendszerbe, levezényelte a
sportcsarnok, a csatorna és gáz kivitelezését.
Határozott, karakteres kiállása volt, igazi
vezetõi képességekkel rendelkezett.
Ember volt, és ezért Õ sem volt hibátlan.
Mélyen vallásos emberként, sok éven át az
egyházközség világi vezetõje volt, végsõ
nyughelyét, a nagycenki temetõt is
szívügyének tekintette. A 73 évet nem
csak eltöltötte a földön, hanem tartalmasan
élte az életét, ezzel sokat tett azért, hogy
nyomot hagyjon maga után ezen a világon.
Elmondhatjuk róla, nem élt hiába, és
ha erre az igazságra csak az Õ elvesztése
ébreszt rá minket, akkor sincs késõn,
mert ezzel újabb értelmet nyer az élete és
a halála. Az elválásnak, a búcsúzásnak
éppúgy megvan a maga szépsége, mint a
találkozásnak, csak keresnünk kell az
értelmét, és meg kell magunknak fogalmazni.
Lajos bácsi halála után sem hagy minket
magunkra, Õ a segítségünkre fog sietni
életünk nehéz pillanataiban, ott él tovább
bennünk, és valahányszor szükségünk lesz
rá, meg is mutatkozik. A mély gyász, amit
az õ halálával érzünk, abból fakad,
hogy az egyéniségében rejlik valami
leírhatatlan, ami csakis rá jellemzõ, és
ezért tejességgel pótolhatatlan.
“Olyan csönd van így nélküled, hogy
szinte hallani, amit utoljára akartál
mondani. “ - Váci Mihály szavai szépen
leírják a gyász érzését. De a csendet is
meg kell törni, és szavakba kell önteni azt
a mély fájdalmat, amit ilyenkor éreznek
a családtagok és barátok. Az ember addig
él, amíg emlékeznek rá. Polgármester Úr,
te örökre beírtad magad Nagycenk
történelmébe, minden nagycenki
nevében köszönöm, hogy voltál nekünk!

Március 19-én reggel a községháza falán
lobogó fekete zászló nagyon szomorú hírt
közölt a falu lakosságával. Elhunyt az elsõ
szabadon választott polgármester, Fekete Lajos.
Ez a hír végigszaladt a falunkon, az emberek
közölték egymással, Lajos bácsi elindult
azon az úton, ahonnan nincs visszatérés.
A polgármesteri hivatalban dolgozók is
megdöbbenten álltunk, és egymást faggattuk,
hogy mi is történt. Majd elõkerültek a nyolc
év polgármestersége alatt történtek, komoly
és vidám eseményeket idéztünk fel, és
számomra teljesen világossá vált, a közvetlen
munkatársai, akikkel napi kapcsolatban állt,
nagyon szerették és tisztelték.
1940. május 2. és 2013. március 19.
E két dátum között eltelt 73 év alatt a
számára kijelölt hosszú, küzdelmes utat
végig bejárta. Mindenkinek megvan a saját Kosztolányi Dezsõ: Halotti beszéd
útja, a saját keresztje, a jóisten mindenkire címû versével szeretnék a nagybetûs
kiméri azt a terhet, amit el kell, hogy bírjon. FALUNK nevében búcsúzni tõled.

2010. március
2013.
március

Kosztolányi Dezsõ: Halotti beszéd
Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
Ismertük õt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szivünkhöz közel álló.
De nincs már.
Akár a föld.
Jaj, összedõlt
a kincstár.
Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belõle több és most sem él,
s mint fán se nõ egyforma két levél,
a nagy idõn se lesz hozzá hasonló.
Nézzétek e fõt, ez összeomló,
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,
mely a kimondhatatlan ködbe vész
kõvé meredve,
mint egy ereklye,
s rá ékírással van karcolva ritka,
egyetlen életének õsi titka.
Akárki is volt õ, de fény, de hõ volt.
Mindenki tudta és hirdette: õ volt.
Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt,
s szólt, ajka melyet mostan lepecsételt
a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja,
mint vízbe süllyedt templomok harangja
a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég:
„Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék”,
vagy bort ivott és boldogan meredt a
kezében égõ, olcsó cigaretta
füstjére, és futott, telefonált,
és szõtte álmát, mint színes fonált:
a homlokán feltündökölt a jegy,
hogy milliók közt az egyetlenegy.
Keresheted õt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
a múltba sem és a gazdag jövõben
akárki megszülethet már, csak õ nem.
Többé soha
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény a forgandó tündér szerencse,
hogy e csodát újólag megteremtse.
Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak õrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt...”,
majd rázuhant a mázsás, szörnyü mennybolt,
s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt...”
Úgy fekszik õ, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.

Önkormányzati hírek
Óvodai beíratás

MEGHÍVÓ

Elõzõ számunkban tévesen jelent meg
az idõpont, ezért most újra közöljük

Széchenyi István halálának
153. évfordulója alkalmából
tartott megemlékezésre

Az új gyermekek óvodai
beiratásának idõpontja:
2013. április 10, 11, 12.,
8 órától 16 óráig.
Azoknak a szülõknek a
jelentkezését várjuk,
akiknek gyermeke 2013. június 1-e
és 2014. Május 31-e közötti idõszakban
betölti 3. életévét.
Amennyiben az óvodai férõhely engedi,
Óvodánk fogadja azokat a gyermekeket is,
akik a fent megadott idõben betöltik két és
fél éves életkorukat, ebben az esetben
az óvodáztatás feltétele, hogy
mindkét szülõ munkába álljon.
Nemes Viktória
óvodavezetõ

Szent-György napi
vigasság az óvodában
Az idei vigasság
április 20-án szombaton
15 órától lesz!

Költészet napja

ÁPRILIS 7. VASÁRNAP 15.30 ÓRA
SZÉCHENYI TÉR
Köszöntõ: Csorba János polgármester
Megemlékezõ beszéd: Szentkuti Károly
az Országos Széchenyi Kör alelnöke
Közremûködnek a
Széchenyi István Általános iskola tanulói
A megemlékezés koszorúzással zárul.
Dr. Kiss Tamás, az Önkormányzat
és a Friends of Europe Nagycenk
sok szeretettel hívja és várja Önt
a Széchenyi István Emlékmúzeumba
Kuzsner Péter orgonamûvész
ünnepi zongorakoncertjére.
Idõpont:
2013. április 7. vasárnap 17 óra
Mûsor:
Liszt Ferencz mûvei
- Széchenyi István
(Magyar történelmi arcképek; I.)
- Temetés. 1849 október
(Költõi és vallásos harmóniák; VII.)
- Vigasztalások 4....
A koncertre a belépés díjtalan!

Rendezési terv-módosítás
Lakossági felhívás
Minden település rendelkezik egy
úgynevezett település rendezési
tervvel és helyi építési szabályzattal.
Ez a rendezési terv pontosan
meghatározza, hogy hol és mit lehet
építeni, fejleszteni, melyek a védelmet
élvezõ természeti és építészeti
értékeink. Tehát a falu egyik
legfontosabb szabályozó eszköze. A
múlt év során többen kérvényezték a
területük rendezési terv hatálya alól
való kivonását, melyet egyszer sem
támogattunk, de ígéretet tettünk a
rendezési terv teljes felülvizsgálatára.
Tisztelettel kérek mindenkit, mérje fel,
gondolja át, a saját ingatlanának
hosszú távú hasznosítási lehetõségeit,
mert most van lehetõség a rendezési
terv módosításánál figyelembe venni
az igényeket. 2013. április 20. és
május 31. között lesz lehetõség írásban
jelezni a kéréseket. Ez idõ alatt
személyes megbeszélésre mindenki
rendelkezésére fogok állni.
Csorba János
polgármester

JÓGA Nagycenken!

„Szemem tavában
magadat látod:
mint tükröd,
vagyok leghûbb barátod.”
Szeretettel várunk mindenkit a
Magyar Költészet Napja alkalmából
összeállított mûsorunkra!
Helyszín:
Széchenyi István
Általános Iskola aulája
Idõpont: 2013. április 11., 16 h
A korábban meghirdetett
versillusztrációs rajzpályázat
eredményhirdetésére,
illetve a beérkezett alkotásokból
összeállított kiállítás megnyitójára
is ekkor kerül sor.
Szervezõk:
Széchenyi István Általános Iskola,
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata,
Nagycenki Könyvtár

Kellõ számú érdeklõdõ esetén
jóga csoport indul Nagycenken.
Akit érdekel, kérem jelezze,
hogy tudjuk, hányan lennénk!
Bõvebb információ:
Benke Éva: 06/30/9595637
benke_eva@freemail.hu

Könyvtár

Közmûvelõdés

Új nyitva tartással, kibõvült szolgáltatásokkal várja
régi és új olvasóit a nagycenki könyvtár!
Az olvasóteremben internetezési lehetõség, gyerekkönyv-sarok, Széchenyi-olvasósarok
áprilistól színes folyóirat-kínálat, "könyvpatika-szolgáltatás" (személyre szabott, a
konkrét probléma megoldásában segítõ irodalom ajánlása) programok, klubok, elõadások

Tavasszal induló klubok, csoportok
- Kézmûves Klub, melybe ügyes kezû,
alkotni vágyó asszonyok, lányok
jelentkezését várjuk. A tervek szerint több
technikát is kipróbálunk, lesz csuhézás,
termésbáb készítés, batikolás, szövés,
decoupage, selyemfestés, stb. Kinek mihez
lenne kedve, és mire veszi rá a többieket....
- Natura Klub, melybe minden
természetkedvelõ, kirándulni szeretõ
nagycenkit várunk. Itt Nagycenk szûkebb
és tágabb természeti környezetének,
értékeinek megismerésére törekszünk
kirándulásokon, elõadások segítségével
- Önismereti mûvészetterápiás csoport,
melybe bárki jöhet. Itt elsõsorban irodalmi
mûvekkel dolgozunk; a foglalkozások
során mélyül az önismeret, oldódik a
feszültség, a mindennapi élet terhe
könnyebbé válhat. Elõképzettség
egyik csoporthoz sem szükséges.
Jelentkezni lehet: Benke Éva 30/95-95-637;
e-mail: konyvtar@nagycenk.hu
vagy személyesen a könyvtár
nyitva tartási idejében.

Caritas csoport alakult
A Karitász célja és feladata a szegények,
rászorulók és bajbajutottak megsegítése.
Ezzel a céllal hoztunk létre mi is egy
csoportot Nagycenken, mely elsõdlegesen
a helyi rászorulókat kívánja segíteni.
Kovács Csaba Albert atya támogatásával,
segítségével kezdi meg a munkát a
Széchenyi István Caritas Csoport nevet
viselõ segítõ kör, melyhez bárki csatlakozhat,
aki erõt és hitet érez ehhez a feladathoz.
- Mi egy nagy lelki család vagyunk. Fontos
a nyitott szem, fontos, hogy meglássuk,
észrevegyük, hogy kinek és hol kell a segítség fogalmazott Kovács Csaba Albert atya.
Ferenc pápa is a szegénységre hívja fel a
figyelmet, „szegény egyházat” szeretne,
arra törekszik, hogy növelje az emberek
érzékenyégét a szegények iránt. Ehhez a
törekvéshez kapcsolódik a karitász munkája
is. Próbálunk nyitott szemmel járni,
meglátni a bajt, a nehézséget, gondokat.
Arra kérünk mindenkit, segíteni akarókat
és rászorulókat egyaránt, hogy bátran
forduljanak hozzánk, akkor is, ha adnának,
akkor is, ha szükséget szenvednek!
Ha adnának: élelmiszert, ruhafélét,
játékokat, könyveket, gyógyszereket,
vagy idõt, törõdést, odafigyelést…

Tõzike

Csillagvirág

Egyházi hírek
Ha vállalnák, hogy rá-ránéznek a
közelükben élõ idõsekre, hogy kiváltják
nekik a gyógyszert, hogy beszélgetnek
velük egy-egy órát, és akkor is, ha
tudomást szereznek valakirõl, aki bajban van.
A csoport megalakult, de nyitott,
csatlakozhat bárki. Idõrõl idõre szervezünk
majd gyûjtéseket, programokat, célunk
az anyagi, tárgyi dolgok összegyûjtésén
túl közös élmények, tartalmas, jó
hangulatú programok szervezése is.
Alapító tagok: ifj. Udvardi Imréné,
Szabó Zsoltné, Horváth Jenõné, Horváth
Jánosné, Dr. Tóth Melinda, Erdõsiné
L. Iza, Benke Éva. A csoport összetétele
mind vallási, mind érdeklõdési kör
szempontjából vegyes, a közös a cél, amelyért
megalakult ez a karitász csoport. Kérdésekkel,
felajánlásokkal bármelyikünkhöz bizalommal
fordulhatnak. Mi elkezdtünk valamit,
ami igazán hasznossá és erõssé csak akkor
válhat, ha a nagy lelki család (az
egyházközség, a falu) minden tagja eggyé
válik a segítésben. Ki így, ki úgy, de
kiveszi a részét, ha másként nem, hát úgy,
hogy meglát, szól, jelez… Ha senki se
hagyja, hogy ebbõl a családból akár csak
egy is lezuhanjon a szakadékba…

Kirándulásaink
A közeljövõben
megalakuló Natura Natura
Klub
Klub kedvcsináló
programjaiként is
tekinthetünk az elmúlt hetekben
szervezett két kirándulásra.
Jártunk Csáfordjánosfán, a Tõzike
tanösvény mentén, ahol koratavasszal
a védett tavaszi tõzike szõnyegként
borítja az erdõt. Ebben az évben sajnos
csak nehezen közelíthettük meg a
területet a kiáradt Répce miatt. A
tõzikén kívül láttunk lila és rózsaszín
virágú pettyegetett tüdõfüvet, kapotnyak
levelet, salátaboglárkát,lóromot…
A Köves-erdõben Henn Márton
vezetésével vettünk részt a Csillagvirág
túrán. A kis kék virág mellett a másik
fõszereplõ a medvehagyma volt,
melynek levele a fokhagymára
emlékeztetõ szagú. A Fertõ-mentén
több helyen is tömegesen
megtalálható ilyenkor, gyógynövény,
tavaszi erõsítõ csemege…Tervezzük,
hogy minden évszakban lesznek
általunk szervezett kirándulások,
melyeken a természetet kedvelõ
nagycenkiek megismerkedhetnek a
szûkebb és tágabb környezetünk
szépségeivel. Mindenkit örömmel
látunk ezeken a programokon!

Húsvéti liturgikus rend
Március 26. kedd 18 óra:
Szentmise a Mauzóleumban
Március 28. csütörtök 18 óra:
Szentmise a templomban
(utána imaóra)
Március 29. péntek 14.30 óra:
Keresztúti ájtatosság
Március 29. péntek 15 óra:
Nagypénteki szertartás
Március 30. szombat 15 óra:
Húsvéti vigilia
Március 31. vasárnap 8 óra:
Húsvét vasárnapi szentmise

Sporthírek
Díjlovas mesteredzõ járt Nagycenken
Dallos Gyula mesteredzõ,
Magyarország örökös bajnoka tartott
díjlovasoknak edzést március elején
a NyME Széchenyi István Nagycenki
Lovasképzési Központban.
Mind a gyakorlat, mind az elõadás
során a legfontosabb üzenet az volt:
a lovaglás mûvészet, melyet csak
magas színvonalon és nagy
alázattal szabad gyakorolni.
A NyME Széchenyi István Nagycenki
Lovasképzési Központ és a SMAFC
Lovas-szakosztálya által szervezett
programon, március 2-án a számos
hazai lovason kívül Ausztriából
is érkeztek részvevõk, érdeklõdõk.
- Mindig nagy örömmel jövök
Nagycenkre. Jó döntésnek tartom,
hogy a NyME felvállalta a nagycenki
lovas élet szervezését - mondja Dallos
Gyula. Kifejtette, hogy Nagycenk
hatalmas kincs, nem egyszerûen csak
egy lovas hely, itt Széchenyi István
szellemisége is jelen van. Erre kell
alapozni, ehhez kell a képzés
színvonalát igazítani.

Az egyetem a legalkalmasabb arra,
hogy megteremtse egy akkreditált,
egyetemi rangú lovas képzéshez a
feltételeket. A NyME Széchenyi István
Nagycenki Lovasképzési Központban
a tervek szerint havonta szerveznek
majd edzéseket neves oktatókkal.

Dallos Gyula is szívesen jön edzést
tartani Nagycenkre, jóllehet nagyon
elfoglalt. - A világ 24 országával vagyok
szakmai kapcsolatban, számos hazai és
külföldi egyetemen tartok elõadásokat.
Sok tervem van - mondja, de ha
Nagycenkre hívnak, mindig örömmel
jövök - tette hozzá.

Ormos Balázs (j) a Lovasképzési Központ
vezetõje üdvözli Dallos Gyulát

Edzés közben - Szekendy Katalin

Anyakönyvi hírek

VÉRADÁS
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A
NÕI-FÉRFI FODRÁSZAT
SZOLÁRIUM

Nagycenk, Petõfi utca 4.
Bejelentkezés,
idõpont-egyeztetés:
0036/30/3088286
Az újságot írta és szerkesztette:
Benke Éva
tel:0036/30/9595637
e-mail: konyvtar@nagycenk.hu
Kiadja:
Nagycenk Önkormányzata

Búcsúzunk

Véradás az iskolában

Fekete Lajos - szül.: 1940

Idõpont: április 18.
16-19 óra

