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Nagycenkért díj
Az önkormányzat minden évben a Széchenyi ünnepségen adja át a Nagycenkért díjat. Az idei év díjazottja RAGATS IMRE.
Az alábbiakban olvashatják Csorba János polgármester méltató beszédjét, amely a megemlékezésen hangzott el.
Szerencsések vagyunk, mert Széchenyi
István bebizonyította nekünk, hogy
összefogással erõsek vagyunk és nagy
dolgokat is képesek vagyunk létrehozni.
Ezért erõs közösséget kell alkotnunk, mert
csak így garantált a falunk fejlõdése és az
értékes minõségi emberi élet.
Községünk Önkormányzata az erõs
közösségért végzett, önzetlen munkát
Nagycenkért díjjal tünteti ki.
Az idei évben a Nagycenkért díjat Ragats
Imrének adományozza.
Ragats Imre 1978-ban kezdte az önkéntes
tûzoltó szolgálatot. Kezdetben beosztott
tûzoltói és gépkocsivezetõi feladatokat látott
el. Késõbbiekben terület felelõsi munkában,
majd versenyrajok felkészítésében
tevékenykedett. Aktívan részt vett az osztrák
partnerségi kapcsolat kialakításában. 1999ben az egyesület tagsága elnökké
választotta.
Elnöksége alatt kerület sor az alapszabály
megújítására, Steyr típusú fecskendõ
beszerzésére.
Az elõírt szabályzatnak és a kor
követelményeinek megfelelõen,
folyamatosan képezte magát, naprakész a
szolgálat adás tekintetében. Miután az
egyesület számára megnyílt az út az

önállóan beavatkozó rang megszerzésére,
lelkesedéssel részt vállalt az
elõkészítésben.A beavatkozások
tekintetében a mai napig az egyik
legaktívabb tûzoltó.

Pályafutása során a legfontosabb
események a nagycenki árvizek, dunai árvíz,
Fertõ-tavi házak tûzoltása és az utóbbi évek
hatalmas viharai, amikben ember feletti
munkát végzett.Az egyesület, kiemelt civil
vállalásai során, idõs kora ellenére is,
igyekszik a maximumot teljesíteni. Nincs
olyan rendezvény Nagycenken, melynek ne
lenne tevékeny résztvevõje.
Az önkormányzat egy új tûzoltó õrs
építésébe kezdett, a költségek csökkentése
érdekében az egyesület tagjai a

kivitelezésbõl részfeladatokat elvégeznek.
Imre oroszlánrészt vállal a munkákból,
bontás, földmunka, gipszkartonozás,
betonozás mindenben lehet rá számítani.Az
egyesület felszereléseit és gépjármûveit
rendszeresen karbantartja. Családi
vonatkozásban sem feledkezhetünk meg
munkásságáról, hiszen egy hivatásos
rajparancsnokot, aki egyben önkéntes is, és
további két önkéntes tûzoltót nevelt ki az
egyesületnek, akik mindannyian az önálló
beavatkozók közé tartoznak.
A tûzoltó szolgálat után járó, jubileumi
érmeket megkapta, az idén aktuális a 40 éves
érem átadása. Az idei évben Széchenyi
Ödön emlékplakett elismerésben részesült,
melyet a Magyar Tûzoltó Szövetség
adományoz megyénként egy személynek. A
tûzoltó egyesületen kívül tagja a templomi
kórusnak, az egyházközségi képviselõ
testületnek. „ Az ember annyit ér, amennyi
hasznot hajt embertársainak, hazájának s ez
által az egész emberiségnek.”
vallja Széchenyi István.
Az idei évben a Nagycenkért díjat egy olyan
személy kapja, aki önzetlenül csak arra
gondol, hogy mindig hasznos legyen,
méltóbb helyre nem is kerülhetett volna ez
az elismerés.

Széchenyi István születésének 227.évfordulója
Szeptember 21-én volt Széchenyi István
születésének 227. évfordulója. Ezen
alkalomból ünnepi programok
megrendezésére került sor. A délelõtt
folyamán Nagycenkrõl egy 8 fõs delegáció
vett részt Bécsben az ünnepi
megemlékezésen Széchenyi István
szülõházánál. Nagycenken az Alkotóházban
Szényi Péter festõmûvész, valamint a soproni
Széchenyi István Gimnázium diákjainak
mûvei kerültek kiállításra. A Széchenyi
Kastélyban Borsodi Zsuzsanna
keramikusmûvész kiállítása nyílt meg. Ezt
követõen a Széchenyi téren megtartották a
hagyományos megemlékezést koszorúzással
Ákosfalvi testvértelepülésünk
egybekötve.
koszorúzása
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Bécsi koszorúzás:
Szeptember 21-én évrõl-évre a bécsi
nagykövetség ünnepséget szervez a
Herrengasse 5. szám alatti Wilczekpalotánál, Széchenyi István
szülõházánál. Az elmúlt évekhez
hasonlóan a nagycenki delegáció is
képviseltette magát az ünnepségen 8
fõvel. A megemlékezésen részt vett
többek között Nagy Andor bécsi magyar
nagykövet, Takács Imre volt képviselõ,

Széchenyi kutató, fõiskolai docens
valamint Buday Miklós, a Széchenyi
Alapítvány elnöke. Ünnepi beszédében
Takács Imre Széchenyi kutató a Hitel
címû kötet keletkezésének
körülményeirõl, Széchenyi éltetõ
eszméirõl beszélt: „A legnagyobb
magyar azt is kifejtette, hogy az ország
élén állóknak az erény sokkal magasabb A koszorúzást követõen a bécsi
lépcsõjén kell állni, mint másoknak, ha nagykövetségen várták a meghívott
i g a z á n h a s z n á l n i a k a r n a k . ” vendégeket egy fogadásra.

Nagycenken is ünnepi programokkal készültünk a Legnagyobb magyar születésnapja alkalmából.

„Széchenyis szívvel”
Képkiállítás az Alkotóházban

A Friends of Europe Nagycenk Egyesület
évek óta nagyon jó kapcsolatot ápol a
soproni Széchenyi István Gimnázium
Öregdiák Társasággal. Ennek a
kapcsolatnak az eredménye, hogy már
hagyományosan szeptember 21.-én az
Alkotóházban bemutatkozik egy volt
„Széchenyis öregdiák” mûvész . Az idén
Szényi Péter festõmûvész olajfestményeit
és fraktál képeit

(A (fraktál a digitális mûvészet új
ága,lényege a matematikában
fraktáloknak nevezett önhasonló
alakzatok digitális mûvészi
megjelenítése) tekinthetik meg az
érdeklõdõk. Újdonsága az idei
kiállításnak még, hogy a jelenleg
„Széchenyis gimnazista” diákok
festményei is teret kaptak a kiállításon.
Jakabné Tóth Márta a Soproni
Képzõmûvészeti Társaság alelnöke
nyitotta meg a kiállítást és ismertette
Szényi Péter munkásságát, kifejezte
elismerését az Öregdiák Társaság
elnökének Szemzõ Gábor úrnak és
Márkné Ettlinger Zsuzsának az
Öregdiák Társaság alelnökének és
köszönte meg a lelkes munkát a

A Széchenyi Kastélyban Borsodi
Zsuzsanna keramikusmûvész kiállítás
megnyitóját tekinthették meg az
érdeklõdõk. A megnyitó Egresitsné Firtl
Katalin az Eszterháza Kulturális, Kutatóés Fesztiválközpont ügyvezetõje
köszöntõjével kezdõdött, majd Fodor
Gábor fuvolamûvész fuvolajátékát
hallhatták a jelenlévõk, ezt követõen Tóth
Éva újságíró nyitotta meg a kiállítást.
A kiállítás november 5-ig látogatható.

“A mûvész lelkének szétosztott
darabjai,egyben tárgyiasult jelei, tárgyi
asszociációi egy jónak teremtett, de
mindenképpen még jóvátehetõ
összetett világnak, amely mind ott van e
kisplasztikák vonalvezetésében,
harmóniájában, testtartásában, a kalap
alatti szemekben, és így a mi
szemünkben, amint ezt a tekintetet
keressük.”
fogalmazott Tóth Éva.

mûvészetek pártolása és a kapcsolatok
á p o l á s a
ü g y é b e n .
A soproni Horváth József zeneiskola
növendékei és tanárai kellemes muzsikát
varázsoltak a szép festmények köré.
A Friends of Europe Egyesület finom
süteményekkel és itallal vendégelte meg a
tárlatra látogató közönséget.
Nagyon jól sikerült délután volt, melynek
mottója gróf Széchenyi István gondolata
volt, miszerint
” Csak a múlt megbecsülésén épülhet fel
a jelen”
(A Kiscenk-Hidegség vasútállomás
épületén olvasható ez a felirat)
Lukácsné Kolonits Zsuzsanna
„Széchenyis öregdiák”
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Nagycenken a hagyományokhoz híven minden évben a Széchenyi téren, Széchenyi István szobránál tartjuk az ünnepi
megemlékezést. Az alábbiakban Csorba János polgármester ünnepi beszédét olvashatják.
Tisztelettel köszöntöm
az ünneplõ gyerekeket,
felnõtteket Gróf
Széchenyi István
születésének, 227.
évfordulóján rendezett,
emlékezõ ünnepségen.
Településünk életében kiemelt, rangos
esemény a legnagyobb magyarra való
emlékezés. Hálásan emlékezünk a
földbirtokosra, politikusra, íróra,
államférfira, aki a páratlan elméleti és
gyakorlati tudását, Magyarország
fejlõdésének szolgálatába állította. Az
1700-as évek végén a magyar társadalmat
a hagyományos jelzõvel jellemezhetjük. A
hagyományos társadalom
életjelenségeiben és normarendszerében,
az elõzõ nemzedékek mintája volt a
követendõ. A hagyományos ember életét
szûk földrajzi és társadalmi térben élte és
bizalmatlanul szemlélte az ezen kívüli
világot. Ebben a korban született és
nevelkedett Széchenyi István, neveltetése
a fõnemesi státusz keretei között zajlott.
18 éves korától katonáskodott, mely
nagyon megtetszett neki, úgy döntött
végleges hivatásának választja a
fegyveres szolgálatot. Harcoló katonaként
eljutott Párizsig, Nápolyig, személyes
benyomásokat szerzett Közép és Nyugat
Európa fejlett országairól. 1814-tõl
viszont a tényleges szolgálat egyre inkább
mellékes tevékenységnek számított
Széchenyi életében. Hosszú utazásokat
tett Angliába, megismerte a szigetország
társasági szokásait, politikai kultúráját, a
technikai modernizáció vívmányait. A sok
tapasztalás csapongóvá tette,
elbizonytalanodott, naplójában kérdi
önmagától.
„Mi minden akar Ön Széchenyi István
gróf lenni? Híres katona akar lenni,
minden rendjellel kitüntetve, egész
életében utazni akar és végül
kivándorolni, meg akar nõsülni és
teljességgel a társasági életnek szenteli
magát, nõtlen akar maradni minden
társaságot kerülni, diplomáciai karriert

akar csinálni Svájcban,
Franciaországban, Angliában és életét
a világban gyönyörködve leélni, egy
pártnak a vezére lenni és magát a jog és
alkotmány ügyének szentelni. Vagy
szépíró lenni, verseket és szomorú
játékokat írni. Egy 29 éves embernél
nem nevetséges ez?” teszi fel a kérdést.
A sok tapasztalás viszont, egyértelmûvé
tette számára Magyarország
elmaradottságát, néhány évvel késõbb
már, bizonyított lett számára, a kiút egy
modern társadalom megszervezése.
Az 1825-ös Pozsonyi országgyûlés után
- ahol felajánlotta egy évi jövedelmét
egy tudós társaság létrehozására - már
abban is biztos volt, hogy ennek az új
társadalomnak a létrehozásában döntõ
szerep jut számára. A grófot ekkor már a
céltudatosság, kockázatvállalás, kitartás
jellemezte, elõrelátó és gyorsan
cselekvõ volt a gazdasági ügyekben.
Dúsgazdag arisztokrata nagybirtokos
volt, de a nagy célok eléréséhez nagyobb
gazdagságra és fõleg a vele járó nagy
tekintélyre volt szüksége. „ Gazdagabb
vagyok több jót tehetek.”
Vállalkozásokba kezdett,
részvénytársaságokat hozott létre,
számos induló vállalkozásba fektetett be
és másokat is részvényvásárlásra
buzdított.
A gróf kockázatvállaló befektetési
magatartása nem jelentette azt, hogy
könnyelmûen bánt volna vagyonával,
még a kisebb összegû bevételekre is
gondja volt, a tisztes haszon
megszerzését mások esetében is az üzleti
élet vele járójának tartotta.
„ Felfogásom szerint nemcsak nem bûn,
sõt erény becsületes kereset után,
fáradozás díjként, mérséklettel, sajátlag
is gyarapodni, mert csak a közjó
rovására gyarapodni bûn.”
Vo l t a k
e l l e n z é k e i ,
részvényvásárlásoknál egyenesen
jogtalan elõnyszerzéssel vádolták meg.
„Ki aranybányának hiszi a vállalatot,
lépjen elõ, s vigye el részvényeimet”

A Lánchíd építését finanszírozó báró Sina
György bankárnak írta:
„ Én legalább úgy hiszem, hogy hasznot
keresni, a józanésznek és igazságnak
határai közt kötelesség.”
Széchenyit az elsõ magyar
nagyvállalkozónak nevezhetjük.
1830-ban megírja Hitel címû mûvét,
mellyel elindította a reformkort és
országosan tette ismertté a nevét.
A könyvében leírt javaslatai nem
gyakoroltak volna olyan jelentõs hatást a
közvéleményre, ha saját vállalkozásai nem
lettek volna sikeresek. Fáy András
nemzetgazda írta róla „Csak szatócsok
vagyunk, Õ a nagykereskedõ közöttünk.”
Az iparral, közlekedéssel foglalkozó
és a magyar nemzetgazdaságra is nagy
hatást gyakorló részvénytársaságokat
Széchenyi István alapította. Akkoriban ez a
vállalkozási forma újnak számított.
Széchenyi sikereinek titka abban rejlett,
hogy felismerte a tõkeegyesesülés
fontosságát és jól ki tudta választani azokat
a vállalkozásokat, amelyek hasznára voltak
az országnak.
Õ volt az egyetlen olyan magyar
arisztokrata, akinek a vállalkozásaiból
származó bevételei nagyjából azonosak
voltak a földbirtokaiból származó
jövedelmével.
A tekintélyes elismert Széchenyi közben
belekezdett a modern társadalom
megszervezésébe
Vallotta, hogy jól kiválasztott célokra
irányuló, közös munkálkodás, olyan
eredményeket hozhat, amely tovább növeli
az alkotó kedvet.
„ Azon sok is csak úgy nagy erõ, ha közösen
dolgozik egy célra” írta Világ címû
munkájában.
Az erõösszpontosítás helyszínéül
létrehozta a lóversenyeztetést és a
Kaszinót. A Kaszinó alapításának
indoklásaként a kancellárnak írja: „ elõttem
tehát semmi egyéb cél nincs, egyedül csak
hazánk virágzása és elõmenetele, s mivel
azt csak koncentráció által hiszem
eszközölhetõnek, több más olyanokkal,
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akik úgy gondolkodnak mint én,
iparkodtam a versenyfutások és a Pesti
Kaszinó felállításán.” A Kaszinó a
tájékozódás, ismeretszerzés és a
beszélgetés helyszínének biztosítása volt.
A szórakozás, az eszmecsere, kilépett a
szalonok, az alkalmi baráti
vendégeskedések magánvilágából.
A kezdeményezés nem maradt elszigetelt,
hanem az alapító szándékainak
megfelelõen mintát adott, ország szerte
mozgalommá alakult. A mozgalomnak
nagy szerepe volt a közéletiség
élesztésében, a közügyekért való
felelõsségvállalás ösztönzésében.
Volt azonban a Kaszinónak egy további
hazafias szerepe is, a társadalmi és
mûveltségi elitnek a központba vonzása és
ezzel az igazi fõváros megteremtése.
Hasonló szerepet szánt Széchenyi, a
lóversenyzés meghonosításának. A
lóversenyzés fõvárosba telepítése,
nagyban szolgálta a tenyésztõk rendszeres
találkozását. A lóversenyzés költséges
üzletág, ezért megfelelõ birtoknagyságot
feltételezett, így a tehetõs fõnemesi elit

tagjainak Pesten történõ egyesítésével
járt és hozzájárult a város rangjának
emeléséhez.
Voltak, akik fanyalogva, kétkedve
szemlélték a kezdeményezéseket, voltak
akik szintén megvádolták, a saját
hasznára dolgozik, nekik is válaszolt:
„Kaszinó, Lóverseny itt Pest-Budán
hazánk közepén korántsem mint célok,
hanem célhoz vezetõ eszközök
állíttatnának fel. Már lásd barátom, ha a
sokaság a közönség sepreje azt gondolná
minthogy gondolá is versenyzést azért
állítánk, hogy néhány lovat futni lássunk
vagy az Angolt majmoljuk, s kaszinót
pedig azon okbul, hogy karosszékekben
nyújtózva aludjunk vagy napestig
pipázzunk azok okok erejét átlátni nem
képesek.” Széchenyi felismerte, az
ország elõtt álló feladatok jelentõs
részét, csak a politikán kívüli közélet,
élénkítésével és kiterjesztésével lehet
sikeresen megvalósítani.Kötetlen,
politikán kívüli, polgári társasági
keretek, társalkodási egyesületek, mai
nyelven szólva civil szervezetek

kezdeményezte. Tisztában volt a
nyilvánosság szerepével, céljai eléréséhez
felhasználta azok régi és új fórumait,
könyveket, röpiratokat, újságcikkeket írt és
újsághirdetéseket adott fel. Személyre
szóló levelekben, gyakorlatias indokokkal
bírta rá kortársait, a befektetésekre,
egyesületek létrehozására, lóversenyzésre,
vagy éppen a Kaszinó tagságra. Kivételes
munkabírással rendelkezett, rendkívül
eredményes lobbista volt, különbözõ
engedélyeket, kedvezményeket járt ki,
megnyerte József nádor erkölcsi és anyagi
támogatását.
Tisztelt Emlékezõk!
Szent István királyunk államalapító
volt.
Széchenyi István a modern
társadalom alapítója, ezért nevezte õt
Kossuth a legnagyobb magyarnak. A
Széchenyi által megálmodott és
megvalósított modern Magyarország,
szimbólumának tekinthetjük, az Õ
általa épített Lánchidat, mely térben is
egyesítette a nemzetet.
Csorba János
polgármester

,,Idõutazás Széchenyivel”
Iskolánk régi hagyománya, hogy Széchenyi
István születésnapján rendhagyó módon
emlékezünk meg névadónkról.Jó gyakorlatunk,
hogy ezen a napon a gyerekek a projektoktatás
módszerével, élményszerûen, a megszokottól
eltérõen ismerik meg az adott korszakot,
Széchenyi munkásságát, a kor vívmányait. A
kor szellemét idézve szeptember 21-én
valamennyi kollégánk, feladatához illõ
reformkori öltözékben jelent meg. Az
ünnepélyes projektnyitó emiatt is már élmény
volt a tanulók számára. A magyarságtudat
erõsítése céljából közös daltanulással
motiváltuk õket. Az Örökségünk dalt tanította,
kollégánk, Horváth József. Ezután életkori
sajátosságukat figyelembe véve ( alsó és felsõ
tagozat külön) elõadásokon vettek részt a
,,Magyar Tudományos Akadémián”, ahol
Széchenyi életével ismerkednek meg. Az
elõadást az alsó tagozatos tanulóknak Horváth
Jánosné Jutka néni, a felsõ tagozatosoknak,
Huiber Edit múzeológus, és Wächter Patrik
tanár tartotta. Az ott szerzett ismereteikrõl
játékos teszt és feladatlap formájában adtak

számot. A projektnap tanórai keretek között
folytatódik. Alsós tanulóink számára volt:
,,Szépirda”, melyben írás órát tartott Brieber
Istvánné Szilvi néni. Itt a tussal történõ írás
nehézségeivel ismerkedtek a tanulók. Pesti
Kikötõ, ahol technika órát tartott Árkiné
Varga Beáta Bea néni, aki különbözõ
hajómodelleket készíttetett.
A Lóversenypályán tartott testnevelést
Vidáné Horák Csilla és Fazekas Bertalanné.
Itt a tanulók a versenyeztek, álarcot és
lovacskákat készítettek. Felsõs tanulóink
számára volt: Földrajzi Társaság gyûlésén
Széchenyi utazásait követték nyomon
tanulóink csoport munkával Rozmán Orsolya
tanárnõ irányításával. A Komáromi Erõdben
Hasza Lajos tanár úr tanította tanulóinknak a
korabeli harcmodor fortélyaira. A hídépítés
mesterével Lajber Sándor Tanár úrral, a
,,Lánchidat” építették meg tanulóink az
Aranypatakon.A Nemzeti Kaszinóban
Német Árpád Tanár úrral matematika órán
vettek részt tanulóink, ahol szerencsejátékok
s e g í t s é g é v é l o k t a t o t t
valószínûségszámítást.

Az órák látogatása forgószínpad szerûen
valósult meg. A ,,helyszíneken” (tanórákon) az
egyes évfolyamok tantervi követelményeit
figyelembe véve történt az adott téma
feldolgozása. A nap eseményeit Sövegesné
Schiffer Veronika iskolatitkár fényképezte és
Horváth József tanár úr örökíti meg kiadvány
formájában. Köszönöm, hogy a vendégek
kalauzolásában segítségünkre volt Koloszárné
Varga Elvira és Horváth Attiláné.
A háttérmunkákat Koloszár Attila segítette.
A napot ünnepséggel zártuk. Köszönjük a
környék iskoláinak, szülõi munkaközösségünk
tagjainak, hogy jelenlétükkel támogatták
rendezvényünket.
Hüse Gabriella
igazgató
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XXII. Nagycenki Szüreti Napok
Az idei évben 23. alkalommal került
megrendezésre a Nagycenki Szüreti Napok.
Huszonhárom év hosszú idõ, de a
szervezõknek, a felvonulóknak és a
fellépõknek köszönhetõen idén is színvonalas
és szórakoztató produkciókat láthattak az
érdeklõdök. Pénteken este nagy érdeklõdés
mellett koncertezett Fenyõ Miklós, aki
zenekarával és táncosaival együtt kitûnõ
hangulatot teremtett, így a nagy létszámú
közönség önfeledten szórakozhatott.
Mindezek mellett, azt hiszem mindenki
nevében elmondható, hogy nagy élmény volt
egy ilyen legendás zenészt Nagycenken látni.
Bár az idõjárás kicsit megijesztette a
szervezõket és a felvonulókat, szerencsére az
idén is meg tudtuk tartani a szüreti felvonulást.
Ismét szép számban érkeztek felvonulók, és
ismét bebizonyosodott a falubeliek kreativitása
és humora, hiszen nagyon ötletes és
szórakoztató volt a felvonulás. A sátorban
Bugledich Attila alpolgármester köszöntõ
szavai után, a ”Czenki” Hársfa Néptánc
Egyesület tagjai léptek fel. Utánuk következett
a soproni Kelet Varázsa Hastáncformáció, akik
a mûsorukban a titokzatos orientális világot
idézték meg a színpadon, a mai kor ritmusaival
ötvözve a hagyományos ritmusokat.
A hastáncosok elõadása után a szokásokhoz
híven a ”Czenki” Hársfa Néptánc Egyesület
tagjai egy meglepetés tánccal készültek,
amelyben a nagycenki óvoda visszamaradt
csoportját láthatták a nézõk, a produkció nagy
sikert aratott. A délután sztárvendége
Bódi Csabi volt, akinek a mûsorára sokan
voltak kíváncsiak és jól érezhették magukat. A
hagyományos szüreti bál is jól sikerült, a West
együttes szolgáltatta a talpalávalót, majd
éjfélkor Kozsó és az Ámokfutók fokozták a
h a n g u l a t o t . Va s á r n a p t e r m é n y á l d ó
szentmisével kezdõdött a programsorozat,
majd Bozsik utánpótlás labdarúgó torna volt a
sportpályán, ahol a nagycenki U11-es és U13as korosztályunk is sikeresen szerepelt.
Délután U19-es és felnõtt labdarúgó
csapataink léptek pályára, felemás sikerrel, az
ifi csapat 4:1 arányban nyert, a felnõtt csapat
viszont vereséget szenvedett.

A rendezvénysátornál íjász és tûzoltó
bemutatót láthattak a kilátogatók, közben
pedig készültek a finom ételek, amiket aztán
megkóstolhattak a részt vevõk. A Szüreti
napok alkalmából idén is ellátogatott
hozzánk az erdélyi testvér településünk 11
fõs delegációja, akiknek nagyon tetszett az
itt töltött idõ és jól érezték magukat.
Ezúton is köszönjük minden szervezõnek,
felvonulónak és fellépõnek az áldozatos
munkáját, nélkülük nem lett volna sikeres a
rendezvény.
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Gyereknap
A hagyományok szerint minden évben
május utolsó vasárnapján tartják a
gyermek napot Magyarországon. Így volt
ez Nagycenken is, ahol az általános iskola,
az óvoda, a civil szervezetek és az
önkormányzat összefogásával került
megrendezésre. Változatos és sok színû
feladatokkal vártuk a kicsiket és a nagyokat
egyaránt, többek között sorversenyek,
minifoci bajnokság, arcfestés, csillám
tetoválás, lufi hajtogatás, kézmûves
foglalkozás, biciklis akadálypálya, póni
lovaglás, valamint a tûzoltó autó
megismerésére is adtunk lehetõséget.
Mindegyik program nagy sikert aratott a
gyerekek körében. A nagy melegben a
szomjukat finom szörpökkel csillapíthatták
a részt vevõk, a ledolgozott energiákat
pedig ízletes grill kolbászokkal pótolhatták.
Köszönjük mindenkinek, aki eljött,
reméljük mindenki jól érezte magát és
szép emlékekkel tért haza.
Nagyon nagy köszönet azoknak az
áldozatos munkájáért, akik nélkül nem
jöhetett volna létre ez a rendezvény!

Hõsök napja
Május 27-én vasárnap tartottuk a
hagyományos Hõsök napi megemlékezést,
a délelõtti szentmise után az emlékmûnél.
A Himnusz eléneklése után Ragats Bálint,
a nagycenki általános iskola diákja, Ady
Endre egyik versével emlékezett azokra,
akik életüket adták a hazáért. Ezután
következett Csorba János polgármester
úr ünnepi beszéde. Az ünnepség a
templomi kórus énekével folytatódott,
majd dr. Szalai Gábor atya vezetésével
közösen imádkoztunk az elesett Hõsökért.
A megemlékezést a koszorú elhelyezése
és a Szózat eléneklése tette teljessé.

Európa futás
Idén május 12-én került sor a hagyományos
Európa futásra, melyet ötödik alkalommal
rendeztünk meg. A szokásokhoz híven idén
is három táv közül választhattak a részt
vevõk, melyekre egy közös bemelegítés
készítette fel a versenyzõket. Közel 130
regisztrált futó volt, kicsik és nagyok

egyaránt. A rendezvény elérte a célját,
versenyzõk teljesítették a távokat és
kellemesen elfáradtak. Ezúton is köszönjük
mindenkinek aki részt vett a versenyen, és
köszönjük mindenkinek, akik nélkül nem
jöhetett volna létre ez az esemény.
Reméljük jõvõre is minél többen eljönnek.

Nagycenki gyermekek vendégszereplése Balfon
Egy szép hagyományt teremtve harmadik
alkalommal kapott meghívást a Cenki
Hársfavirág citera és Énekegyüttes a Balfi
fürdõkápolnában. A kápolna tulajdonosa
a Kismartonban élõ Paul Szimák, aki Dr.
Woschinszky István dédunokája. Ezúton
szeretnénk megköszönni a meghívást és
a vendéglátást.

Pali bácsinak köszönhetõen
a tavalyi évben gyönyörû blúzokat vehetünk
a gyermekeknek. Ezúton szeretnénk
megköszönni Nagycenk Nagyközség
Önkormányzatának a támogatást, így a
fellépõ szoknyákat is sikerült beszerezni.
Horváth Krisztinának a fellépésekre,
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Tízforrás fesztivál 2018
Július 13-án kezdõdött az idei Tízforrás
fesztivál, amelyhez a hagyományokhoz
híven Nagycenk is csatlakozott. A korábbi
évekhez hasonlóan most is igyekeztünk
színvonalas és érdekes programokat
szervezni. A nyitó napon a lengyelországi
Strzyzow-i Kamarakórus adott koncertet
a templomban. A kórus 1994-ben alakult,
Európa több országában és jártak már,
egyik legemlékezetesebb fellépésük
1997-ben volt, amikor II. János Pál pápa
szentmiséjén vettek részt Korsnóban.
Nagy öröm és megtiszteltetés volt a
nagycenkieknek, hogy elfogadták a
meghívásunkat. Akik részt vettek a koncerten
mind egy lélekemelõ produkciót hallhattak.
Július 14-én került megrendezés a XV.
Hársfa fesztivál. A „Czenki” Hársfa
Néptáncegyesület és utánpótlás csoportjai
mellett felléptek a Kövirózsa Kulturális
Egyesület Néptánccsoportja, valamint a
Strzyzow-i "Klosovianie" Ének és
Tánccsoport Lengyelországból. Az
alkotóház udvara szinte megtelt, az ide
érkezõk színvonalas és szórakoztató
m û s o r o k a t l á t h a t t a k .
Három orgonakoncertre került sor a
templomban. Kuzsner Péter, Vadász Attila
és Giczi Balázs orgonamûvészek
hangversenyeit hallgathatták meg a
komoly zenét kedvelõk. Mindhárom
koncertre nagyszámú érdeklõdõ érkezett
és szép élménnyel gazdagodtak.
Az Eszterháza Központnak, valamint a
Széchenyi István Emlékmúzeumnak
köszönhetõen egy felejthetetlen koncert
élményt nyújtottak a soproni Horváth
József Alapfokú Mûvészeti Iskola
növendékei, Nagycenken a kastélyban.
A szép számban megjelent közönség
vastapssal jutalmazta a fiatal
mûvészeket és felkészítõ tanáraikat!
Július 20-án pénteken megtartottuk az
elsõ Dumaszínházas elõadást Nagycenken.
A jó hangulatért Felméri Péter és Tóth Edu
volt a felelõs, akik szokásukhoz híven
megdolgoztatták a nézõk rekeszizmait.
A jelenlévõk kétségkívül jól szórakoztak
és jól érezték magukat.

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki az
összes fellépõnek, akik elfogadták a
meghívásunkat és fellépésükkel,
elõadásukkal emelték ennek a
rendezvénysorozatnak a színvonalát.
Köszönjük azoknak is, akik megtiszteltek
bennünket jelenlétükkel.

Végül de nem utolsósorban köszönjük
azoknak, akik nélkül nem jöttek volna
létre ezek a programok. Köszönjük a civil
szervezeteknek, minden szervezõnek és
segítõnek akik bármilyen módon
hozzájárultak a programok sikeréhez.

Gratulálunk, és további sok sikert kívánunk!
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Sajtóközlemény
F e l ú j í t j á k a N a g y c e n k i A vontató jármûvek is megújulnak
Széchenyi Múzeumvasutat ezekben a hónapokban: a
vasúttársaság szakemberei
dolgoznak a C50 jelzésû, dízel
üzemû mozdony és az „András”
Az idei évben a GYSEV Zrt. teljes n e v e t v i s e l õ g õ z m o z d o n y
körû felújítást végez a Nagycenki f o l y a m a t o s ü z e m k é s z s é g e t
Emellett
Széchenyi Múzeumvasúton. A biztosító felújításán.
a keskenynyomtávú „Dongó”
munkálatok érintik a keskeny elnevezésû motorkocsi is megújul
nyomtávú vasúti pályát és a g és a múzeumvasút rendelkezésére
ördülõállományt is. A tavaszi és áll majd.
nyári idõszakban emiatt nem
fogad látogatókat a múzeumvasút.

A Nagycenki Széchenyi
Múzeumvasút infrastruktúrája a
GYSEV Zrt. tulajdonában van. A
soproni székhelyû vasúttársaság
végzi az idõszakos üzemeltetést,
az évente áprilistól októberig tartó
szezonban. A kisvasút gördülõ
állománya a Magyar Mûszaki
és Közlekedési Múzeum tulajdona.

A felújítási-átalakítási munkálatokat
a GYSEV Zrt. saját kivitelezésben
végzi el, a tervek szerint idén
õsszel zárulhat le a múzeum
vasutat érintõ rekonstrukció.
A vasúti pályát érintõ munkálatok
során átépítik az alépítményt és
új zúzottkõ ágyazatba fektetik a
vágányt. A felépítmény átépítése
során új betonaljakra kerülnek a
sínek. A szakemberek emellett
elvégzik a szükséges vágány
szabályozási munkálatokat, új
kitérõket építenek be. Elkészül egy
új vasbeton kerethíd, az Ikva
patakon átvezetõ, acélszerkezetû
hidat pedig felújítják. Nagycenk és
Fertõboz állomásokon új peront
építenek, de megújulnak a
múzeumvasút épületei, többek között
a fertõbozi fûtõház is, melyet szeretne
a látogatók elõtt megnyitni a GYSEV Zrt.
A munkálatok érintik a Nagycenki
Széchenyi Múzeumvasút
gördülõállományát is: a kisvasúti
személykocsik felújítását saját
mûhelykapacitással végzi a GYSEV
Zrt., csak bizonyos, speciális
munkálatok esetében (pl.
Bádogtetõ kialakítása) von be külsõ A múzeumvasút teljes rekonstrukciójának mintegy 960 millió forintos
v á l l a l k o z ó t a v a s ú t t á r s a s á g . költségét magyar állami forrásból finanszírozza a GYSEV Zrt.
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Búcsú
Weöres Sándor szavaival fejezem ki
köszönetemet, és egyben búcsúzom el
a nagycenki kedves hívektõl: „Örömöm
sokszorozódjék a Te örömödben,
hiányosságom váljék jósággá Benned.”:
Jelen sorokkal elbúcsúzom a nagycenki
testvérektõl, akiknek lelkipásztora
lehettem három éven keresztül, amikor
is a nagyon kiváló Kovács Csaba Albert
atyától átvettem a nagycenki
egyházközség vezetését. Köszönetemet
nyilvánítom Horváth Jánosné úrhölgynek,
az egyházközség tanácsadó testülete
elnök asszonyának. Ezen kívül kifejezem
hálámat az egyházközség képviselõ
testületének, megkülönböztetett
tisztelettel Nagycenki Sándor úrnak,
aki mindig alázatosan teljesítette
szolgálatát. Kiss Vidor tanár úrnak
köszönöm a nagyon készséges
együttmûködését! Csorba János
polgármester úrnak, valamint az
önkormányzati testület tagjainak
tisztelettel köszönöm meg mindennemû
segítségnyújtásukat! Ehhez csatlakozik
minden szívembõl fakadó köszönet
azok felé a civil társulatok, egyesületek
és alapítványok felé, akik a nagycenki
egyházközséget bármilyen módon
támogatni szíveskedtek. Végül, de nem
utolsósorban szeretném köszönetemet
kifejezni Szabó Bence úr szolgálatáért,
aki Dr. Veres András gyõri püspök felé
tett felterjesztésemre a liturgiában
megkülönböztetett módon vett részt,
felolvasott, áldoztatott. Ugyanakkor
ajánlom a kedves figyelmükbe Szarka
Gábor atyát, az új lelkipásztort, aki
Nagycenk egyházközség nagyszerû
lelki atyja lesz; fogadjuk õt nagy
szeretettel! Minden emberi
gyarlóságomért bocsánatot kérve,
szeretettel búcsúzom a nagycenki
emberektõl!

Dr. Szalai Gábor
elköszönõ lelkipásztor

„Mily rövid az élet!...

indultunk s vajon hová juthatunk el; mibõl

Mint hullócsillag futása,

építkezhetünk, s mirõl kellene lemondani; mibõl

Mely földünk körébe jutva,

tanulhatunk, s mi az, melyet útravalóul

Lángra gyúl, és tûz-barázdát

adhatunk. Felidézhetnénk a kezdeteket, milyen

Írva elszalad, gyorsabban,

programokon vettünk részt, s merre jártunk; mit

Mint egyet pillantanál.

terveztünk a közeljövõben. Emlékezhetnénk és

Útja honnan jött? hová visz?...”

elmerenghetnénk, de oly hiábavaló lenne

Arany János Honnan és hová? 1877-es

vanitatum vanitas.

versének kezdõsorai ezek, melyben a

Óhatatlanul a szomorúság és kesergés jön

késõbbiekben a nagy világvallások

mindig egy búcsúzás alkalmával.

kérdésein mereng el az alkotó, s hasztalan

Megbizonyosodunk róla, hogy mit vesztettünk

próbálja megfejteni a végtelen eljövendõ

s ahogy sokszor az életben, most sem tudjuk mi

titkát.

fog következni. Arany sem tudta megválaszolni

Kicsit most is hasonló helyzetben vagyunk,

fájdalmasan szép költeményében a lírai én által

hiszen ismét egy válaszúthoz érkezett

feltett kérdéseit

egyházközségünk - közösségünk:

tudnánk? Közösen átéltünk sok mindent,

búcsúzunk dr. Szalai Gábor atyától, aki

tanultunk, gazdagodtunk és mûvelõdtünk is

három éven át vezette a sokszor elfogyni

atya prédikációi által. Minden megidézett

látszó, de mégis, önmagát megtartó hívek

verssornak, minden felemlegetett építésznek,

lelkes közösségét. Három év alkalmas arra,

gondolkodónak, filozófusnak, költõnek, írónak

hogy elegendõ közhelyt és frázist

vagy szerzetesnek

helyezzünk a papírra, felelevenítsük a

plébánosunk-, helye volt homíliáiban, s helye

közösen átélt emlékeket s ki így ki úgy, de

van a mi mindennapjainkban is.

számot vessünk a több, mint 1000 napot

Minden egyes gesztusnak, mellyel felénk

felölelõ szolgálatról. Fel lehetne sorolni mi

fordult, helye volt abban a pillanatban, s ezt el

történt ebben az idõszakban, honnan

tudjuk tenni emlékeink közé, mely fiókot a

s akkor mi vajon hogyan

akiktõl idézett
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Búcsú
késõbbiekben talán nem lesz olyan fájó csak annyit írnék zárásként, hogy
kinyitni. Minden egyes mosolynak, találkozni fogunk az atyával, a búcsúzás
minden egyes kézfogásnak megvolt a után is.
helye, s az ideje. Mindent el tudunk tenni De bizonyos vagyok benne, hogy sokan
d e

n e m

e l t e m e t n i . nem ilyen viszontlátást reméltünk.

Nem szeretnék elmerülni a búcsúzás nagy V é g e z e t ü l p e d i g á l l j o n i t t a
h u l l á m o k a t v e r õ t e n g e r é b e n , Honnan és hová? utolsó traktátusa, mely
amelyben óvatosan kerülgetjük az úgy gondolom, szebben és jobban szól a
e m l é k e z é s k ö z h e l y - z á t o n y a i t , búcsúzóhoz s az elbúcsúztatotthoz is:

„- Ahogy csillagfutást felvesz Könnyed, vékony karcolással
Rólam is tõn némi jelt,
Mire reggel õ sem ismer;
S összevéti annyi mással
A jövendõ nemzedék,
Mely se kérdi tán, se tudja,
Nem is igen lesz rá gondja:
Hogy itt éltem, s a tömegben
Én is lantot pengeték.”
Horváth Anna

Új atyát köszönthetünk!

Szarka Gábor atya, aki 2018. augusztus 1-tõl
nagycenki plébános

Dr. Veres András megyés püspök
augusztus 1-jei hatállyal Szarka Gábor
atyát nevezte ki Nagycenk plébánosává.
Szarka Gábort 2004. június 18-án
szentelte pappá dr. Pápai Lajos
megyéspüspök Gyõrben. Püspök úr
Kapuvárt jelölte ki elsõ szolgálati
helyének, majd egy év elmúltával
Rábaszentmihályra került, ahol már
négy települést kellett ellátnia. Majd
2009-ben Agyagosszergénybe került
Gábor atya, valamint Röjtökmuzsajon
és Ebergõcön is szolgálatot teljesített.
Isten áldását kérjük Gábor atya
munkájára!

Felújításra kerül Széchenyi Alajos kriptája

Augusztus 20.
Augusztus 20-án Szent István királyunkat
és a keresztény magyar államalapításunkat
ünnepeljük, valamint ezen a napon tartjuk
templomunk búcsú napját.
A 9 órás ünnepi szentmisét Szarka Gábor
plébános úr celebrálta.
A szertartás keretein belül megáldotta az új
kenyeret. A hívek szép számban érkeztek a
búcsúi szentmisére, hogy együtt
imádkozzanak az államalapítás ünnepén
magyar hazánkért.
“Légy áldott, Szent István király”
A Gróf Széchenyi Család Alapítvány és a
nagycenki önkormányzat
együttmûködésével felújításra kerül a
temetõben található Széchenyi Alajos
kripta.
A mûemlék hatóság tavaly kezdte el
feltárni, ekkor derült ki, hogy súlyos építési
problémák vannak, mivel 15-30 cm vastag
kõelemek kimozdultak, valamint ez
keletkezett a tetõzetet burkoló kõelemeknél
is. A valós adatok megismerése érdekében,
megkezdõdtek a különbözõ nagyságú kõ
elemek lebontása és ekkor tárult fel, hogy a
falburkolati kõlapok egymásra voltak
helyezve, mögöttük és a téglafal között
átlag 10 cm hátfal kiöntés nem lett
megvalósítva, de a kibukás ellen a
falszerkezetbe be voltak kapcsolva. Ekkor
tárult fel, hogy a téglaszerkezet nedves, a
felsõ réteg már szétfagyott és a teljes
téglaszerkezetet beborította a növényzet
gyökere. A kilazult tégla elemek ki lesznek
szedve, a teljes felület betonacél hálóval
lesz beborítva mely elé lesz helyezve az
elbontott, felújított kõelem, amely
zsaluzatként fog mûködni.
A munkafolyamatok az utolsó fázisban
tartanak.

EU Charta

IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ ZAGARÉBAN
Az Vidéki Települések Európai Chartája
a nagycenki találkozó után Ifjúsági
Találkozót rendezett Litvániában.
Falunkból Hegedûs Flóra Mártával,
Horváth Boglárkával, Horváth Rezsõvel
és Jókúti Tamással vettünk részt.
Zagaré Litvánia északi részén, közel a
lett határhoz helyezkedik el.
Bécsbõl Rigába repültünk, majd onnan
Zagaréba utaztunk, ahol négy napot
töltöttünk el. A kis település, melynek
2028 lakója van, cseresznyefáiról, illetve
a minden évben nyáron megrendezett
cseresznyefesztiváljáról híres.
Lehetõségünk volt megismerni a litván
szokásokat, ételeket, a falu nevezetességeit
és a környéken lévõ tavakat,
természetvédelmi területet.
Zagarében Nagycenkhez hasonlóan egy
kastély található, amit turisztikai és
kulturális célokra használnak, ez a volt
a találkozó fõhadiszállása.
A kastély Platon Alexandrovich Zubov
herceg (1767-1822) nyári kúriája,
vadászkastélya volt, aki Katalin cárné
egyik kegyeltje és az orosz birodalom
egyik legbefolyásosabb embere volt.
A kastélyt 2013-ban Európai Uniós
forrásokból teljesen felújították.

A találkozó témája: Tolerancia és
szolidaritás, a jövõ Európájának alapértékei.
Workshopok keretein belül megismertük
a többi 10 ország résztvevõit (Ausztria,
Málta, Franciaország, Dánia, Svédország,
Lettország, Románia, Csehország,
Magyarország és a rendezõ Litvánia)

A Vilniusi egyetem egyik Nigériából
származó professzora, Samson Toye tartott
egy másfél órás interaktív, nagyon érdekes
elõadást a témában. A találkozó nagyon jó
hangulatban telt, minden résztvevõnek
lehetõsége volt egy saját cseresznyefát
elültetni a Zagaré határában lévõ Európa
Parkban.
Lukács Zsuzsanna

European Charter elnökségi választás
European Charter of Rural
Communities 2018-as elnökségi
választásokat tartottak június 16-án
Hainburgban, Ausztriában.
20 ország polgármestere volt jelen és
megválasztották a Charter új
elnökségének 7 tagját.
Az eredmények a következõk:
Elnök: Boy Scholtze (NL)
1.Alelnök: Frank Holle (D)
2.Alelnök: Tomas Kuchar (CZ)
További elnökségi tagok: Niall
Gregory (IRL), Eucharist Camilleri (M)
Joachim Krüger (S) Lukács Zsuzsanna
A választás eredményei
megtalálhatók az alábbi linken:
http://www.europeancharter.eu/
Nagy öröm és büszkeség számunkra
hogy a 11 jelölt közül Lukács
Zsuzsanna a 2. legtöbb szavazattal
került be, biztosítva így Nagycenk,
Magyarország helyét az
Elnökségben a következõ 4 évre.

Lukács Zsuzsanna 7 éve aktívan részt vesz a Charter eseményeken, mind helyi
mind nemzetközi szinten. 2015-óta a Charter Ifjúsági Csoport egyik vezetõje.
Köszönjük Zsuzsika munkáját, büszkék vagyunk rá, jó munkát kívánunk és
kérjük, hogy továbbra is képviselje ily módon Nagycenket és Magyarországot!
Csorba János - polgármester

EU Charta

A európai jövõ Hõsei avagy nagycenkiek a Murter szigeten
Májusban felkérést kapott községünk,
hogy horvát testvértelepülésünkkel,
Ti s n o v a l e g y ü t t e g y k ö z ö s ,
nemzetközi projektben részt vegyünk.
Heroes of the European Future Az
Európai Jövõ Hõsei címû pályázat négy
ország (Tisno
Horvátország, San
Venanzo
Olaszország, Bienvenida
Spanyolország, Nagycenk-Magyarország)
közremûködésével és összefogásával
Európai Uniós forrást / támogatást nyert.
A projekt célja az volt, hogy elõsegítse
a fiatalok - akik az európai jövõ hõsei
társadalmi aktivitását és kihangsúlyozza
szerepük fontosságát. Erõsítse a fiatalok
állampolgári és demokratikus
értékrendjét, segítse a fiatalokat a
társadalmi változások megteremtésében.
A találkozót a horvátországi Tisnoban tartották,
június 07 és 10 között, ahol
egy 19 fõbõl álló magyar delegáció
képviselte Nagycenket
Tisno városka Horvátország Sibenik
Knin megyéjében Murter Szigetén
található.
Lakosainak száma 3144 fõ
A település félig a szárazföldön, félig
a szigeten fekszik, a szárazfölddel egy
felnyitható híd választja el.
Híres zarándokhely Lady Caravaggio
szentélye és temploma miatt.
Nemzetközi szerelem zenei fesztivált
tartanak itt júliusban és nemzetközi
szamárhajtó versenyt augusztusban.
A csendes tengerparti település jórészt
a turizmusból és a vendéglátásból él.

A fiatalok feladata az volt, hogy a 4
nap alatt kitaláljanak egy olyan
programot, ami a jövõben is összeköti
és további együttmûködésre bírja a
résztvevõ településeket.
Egy örökségvédelmi - kulturális
együttmûködés terve született meg.
Remélhetõleg jövõre megrendezésre
kerülnek a tervezett programok,
koncertek, kiállítások.
A felnõtt szekció arról értekezett, hogy
hogyan lehet a kistelepüléseken élõ
fiatalokat az aktív társadalmi életre
nevelni és a településen maradásra
bírni.A résztvevõk meghallgatták
mindegyik ország elõadását és
egymástól ötleteket meríthetnek.

To v á b b i p r o j e k t p a r t n e r e i n k :
San Venanzo
Olaszország, Umbria A találkozó 4 napja alatt a sziget
régió. Lakosainak száma 2217 fõ mindhárom településén (Tisno, Jezera,
K ö z é p k o r i v á r á r ó l h í r e s . Betina) voltak programok, a szervezõk
figyeltek arra, hogy az elõadások
Bienvenida
Spanyolország, Badajoz mellett a szigetet és a nevezetességeket
tartomány. Lakosainak száma 2149 fõ is megismerjük. Felmentünk a 214
Szûzanya és Angyalai temlpomáról híres lépcsõfokon, hogy megnézzük Lady
Caravaggio szentélyét és templomát,
A sokszínû programok mellett ami a Tisno fölé magasodó dombon
lehetõségünk volt megismerkedni a helyezkedik el, fontos zarándokhely,
többi ország képviselõivel, a helyiekkel,
csodálatos panorámával a
horvát hagyományokkal, ételekkel,
t
tengeri herkentyûkkel és a dalmát életérzéssel. e l e p ü l é s r e é s a z ö b ö l r e .

Kipróbálhattuk, hogy milyen
SUP-ozni (állva evezni egy
szörfdeszkán) a tengeren Jezerában
és kiderült, hogy nem is olyan
egyszerû, mint amilyennek tûnik!
Rögtönzött nyelvleckéket kaptunk
olasz, spanyol és horvát nyelvbõl de
mi is próbáltuk a társaságot az
„Egészségedre” szó kiejtésére nevelni!
A kulináris est folyamán a magyar
asztal roskadozott a rengeteg étel ital alatt.
A helyiek és a résztvevõk kóstolót
kaptak marhapörköltbõl, ecetes
uborkából, zserbóból, finom magyar
borból, pálinkából, és bizony nagy
sikere volt a magyar ízeknek!
A búcsúesten hagyományos horvát
néptáncokat láttunk és helyi fiatal
zenészek játszottak nekünk Betinában
Köszönjük horvát barátainknak
Karlo Klarin, Miljenko Meštrov,
Andrea Vlaiæ, Marko Jovi, hogy
egy ilyen programokban gazdag
hétvégét tölthettünk el ezen a
csodálatos dalmát szigeten..
Köszönjük a lehetõséget, hogy részt
vehettünk!
Lukács Zsuzsanna

Civil szféra

Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Tisztelt

N a g y c e n k i e k ! felnõtt kategóriákban kerültek
kihirdetésre a gyõztesek. Ezután
Ismét fontos események történtek az ebédre láttuk vendégül a tûzoltó
elmúlt hónapokban Nagycenk Község kollégákat, jó hangulatú beszélgetések
Önkéntes Tûzoltó Egyesületénél, mellett. A délután folyamán aztán egy
amelyekbõl szeretnék kiemelni néhányat. tûzoltó focitornát szerveztünk, melyen
4 csapat játszott körmérkõzéses
Május elején egykori elnökünk Ragats rendszerben. Vidám focival szórakoztunk
Imre kapta meg a Magyar Tûzoltó a tornán, s természetesen a beszélgetések
Szövetség által az önkéntes tûzoltóknak is jó hangulatot teremtettek.
adományozható legmagasabb elismerést,
a „Gróf Széchenyi Ödön emlékplakett“-et, Június közepén aztán újra vihar söpört
melyet évente 1-1 fõ kaphat meg végig Nagycenken. A délutáni orkán
megyénként. Az egyesület vezetõségének épületeket rongált meg, fákat tört ketté
döntése értelmében elkészítettük a vagy döntött ki, szerencsére személyi
jelölt jellemzését, amelyet megküldtünk sérülést nem okozva, másnap pedig a
a Szövetségnek. Ebben egy tartalmas nagy mennyiségû csapadék tetézte a
önkéntes tûzoltói munkásságot tártunk kárt. Ezeknek a káresetnek a
a döntéshozók elé, amiben szó esett a felszámolásában vettünk részt a
folyamatos munkáról, képesítésekrõl, soproni hivatásos valamint a környék
betöltött pozíciókról és tisztségekrõl. önkéntes tûzoltóival közösen. Az
Említést tettünk a számtalan kisebb és egyesület 16 fõvel végezte a mentési
nagyobb beavatkozásról tûzesetek és munkálatokat a keddi napon, amiért
mûszaki mentések tekintetében, a dunai minden kollégának köszönetet mondok.
árvíznél való munkáról és a mentõcsapati Feladatunk volt a közlekedési utak
tagságról is. Kiemeltük az ifjúságnevelés szabaddá tétele, az embereket,
és a szerkarbantartás terén végzett épületeket és egyéb értékeket
munkáját, valamint családon belül a veszélyeztetõ leszakadt épületelemek
tûzoltói hivatás továbbadását önkéntes és fák eltávolítása, valamint a további
és hivatásos téren. Az elismerés átadására károk megakadályozása. Köszönjük
a pilisszentiváni tûzoltó napon került sor, megértésüket és támogatásukat a károk
amelyre többen elkísértük a jutalmazottat. felszámolása során, annak ellenére,
Ünnepélyes keretek között Dobson hogy a vihar sokuk ingatlanán okozott
Tibor tûzoltó dandártábornok adta át az
emlékplakettet, személyesen is megköszönve
az elmúlt négy évtizedben végzett munkát.
Május végén az egyesület idei legnagyobb
rendezvényére került sor. A soproni járás
I. fokú tûzoltó versenyének helyszíne
volt Nagycenk. A „vizes” szerelési
szabályzat alapján bonyolított versenyen
17 raj vett részt a környék 10 településérõl,
ezzel 150 önkéntes tûzoltót köszönthettünk
a településen. A megnyitón Molnár Sándor
tûzoltó ezredes és Csorba János
polgármester úr köszöntötte a
megjelenteket. A szerelési feladatok
között az osztott sugár szerelése volt az
elsõ feladat, majd a stafétában az
akadálypályát kellett leküzdenie a
rajoknak. Egy jó hangulatú versenyen
gyermek és ifjúsági fiú, nõi és férfi

tetemes anyagi károkat, de mindenki tudomásul
vette, hogy máshol is várják a segítséget!
A nyáron kezdõdött számunkra a
fesztiválok biztosításának idõszaka,
folytattuk az új szertár építését és
felújítását, valamint a községben
vállalt szakmai és közösséget érintõ
feladataink ellátását. Augusztus 18-án
pedig megrendeztük az immár
hagyományos
búcsúi-tûzoltó bált.
Köszönöm szépen megtisztelõ
figyelmüket!
Ragats Péter
parancsnok

Civil szféra

20 éves jubileum

Civil szféra

Nagycenkiek Rodostón
Nagycenkiek kis csapata április végén,
törökországi utazása során ellátogatott
Rodostóra (Tekirdag), hogy tisztelettel
adózzon II. Rákóczi Ferenc és bujdosó
t á r s a i
e m l é k é n e k .
Megérkezésükkor már az meglepte csoport
tagjait, hogy azt ott dolgozó török gondnok
anyanyelvi szinten beszélte a magyart,
és nagy örömmel fogadta õket.
Az emlékházban szalagot helyeztek el a
Nagycenki Önkormányzat ill. a
Nagycenkért Alapítvány nevében is.
Az eredeti épületegyüttesbõl már csak
az ebédlõház maradt fent, de jó állapotban,
és megbecsülésnek örvend. Rákóczi
Ferenc emlékét õk is õrzik, sõt utcát is
elneveztek róla. Sok a török látogató, és
iskolai osztályokat is elhoznak ide.
A bujdosók keserû kenyerén élõk
mindennapjának megismerését interaktív
eszközök segítették, és korabeli tárgyak,
iratok színesítették. Különösen Mikes
Kelemen élvezetes, és részletekbe menõ írásai.
Nagyon szívbe markoló érzés fogta el
csoportot a látogatás során, mert átérezték
a számkivetettek sorsát, az elvágyódást
hazájukba szeretteikhez, akiket soha
többé nem láthattak viszont.

Nyelvek Európai Napja
Szeptember 26-a a Nyelvek Európai Napja. A
Friends of Europe Nagycenk Egyesületnek
köszönhetõen Nagycenk is bekapcsolódott
ebbe a mozgalomba, aminek célja, hogy
megismerjünk más nemzeteket és a nyelvüket.
A választás Franciaországra és a francia
nyelvre esett. Szeptember 26-án este az
önkormányzat dísztermében került sor az
eseményre. Az est folyamán a jelenlévõk
elõadásokat hallhattak a francia nyelvrõl,
szokásokról, kultúráról, sportról, valamint
megismerkedhettek Cissé-vel Nagycenk
francia testvértelepülésével. A vendégek
interaktív francia kvíz játékban mérhették
össze tudásukat, majd megkóstolhattak
jellegzetes francia italokat és ételeket.

Egyébként viszonylag szabadon
mozoghattak, az ellátásuk is megfelelõ
volt, de mégsem a hazai!
A látogatás befejeztével lélekben
felszabadultan, és azzal a jó érzéssel
távoztak, hogy megemlékezhettek
hazájuk hõs fiairól ott, ahol éltek.
Isten áldja Õket haló porukban is, mert
míg magyar él földön emlékük fennmarad!

Széchényi emlékhelyek kétkeréken
Szeptember 29-én, második alkalommal
került megrendezésre a biciklis élménytúra,
amely a Szécsényi kastélyok és
emlékhelyeken felül, más fontos helytörténeti
látnivalókat is érintett. A résztvevõk, akik a
szeles õszi idõ ellenére vállalták a 45
kilométeres táv teljesítését, élményekben
dús napot tudhattak maguk mögött. Az
érintett tizenegy település közül
Peresztegen, Sopronkövesden, Nagylózson,

Fertõszentmiklóson és Fertõszéplakon a
történelmi vezetésen kívül finom falatokkal és
frissítõkkel is várták a kerékpárosokat.
Köszönjük az említett települések
polgármestereinek és Fertõszentmiklós
plébánosának Simonics Péter atyának, aki egy
csocsó mérkõzést is játszott a fiatal túrázókkal.
Gratulálunk minden résztvevõnek, elsõsorban a
nagy számban megjelent gyerekeknek, és
köszönet minden segítõnek és támogatónak!
A szervezõk

Sport

Asztalitenisz - sikeres szezon az NBIII-ban
Elsõ évünk volt a nemzeti bajnokság 3.
osztályába ahol nem is lehetett más a cél,
mint a bent maradás és ismerkedés a
magasabb osztályba való játékkal...
Mivel a 10 csapatos bajnokság 8. helyén
végeztünk így elkerültük a kiesõ helyeket
és mindent megtettünk, megteszünk, hogy
a játék tempójához is alkalmazkodjunk!
Biztos vagyok benne hogy mindenki
maximális hozzáállással dolgozott egész
évben és ennek köszönhetõ ez a szereplés.
Második csapatunk a megyei bajnokságba
indult ahol a részvétel és a versenyzés volt
a cél! Itt is 10 csapat küzdött!
Mivel megnõtt a szakosztály létszáma itt
sok játékosunk kapott lehetõséget a
szereplésre amit ki is használt mindenki a
legjobb tudása szerint!

Szerintem nem kis meglepetést
okoztunk azzal hogy 4. helyen
végeztünk ebbe az osztályba úgy hogy a
3. helyezett csapattal azonos
pontszámot értünk el. Nagy gratula
ehhez az eredményhez is mindenkinek!
Köszönöm mindenkinek az éves
munkáját, hozzáállását és a közösség
állandó jókedvét! Ezért érdemes
dolgozni!
Külön köszönet az önkormányzatnak az
anyagi és egyéb segítségekért!
Köszönjük Dr. Tóth Melindának,
Matiasec Jánosnak és Csorba Jánosnak a
támogatását!
Winkler Ernõ
szakosztály vezetõ

LABDARÚGÁS
BAJNOKI MÉRKÕZÉSEK
2018 ÕSZ
HÁTRALÉVÕ MÉRKÕZÉSEK
10. 07. 15:00 NAGYCENK - LÖVÕ
10. 13. 15:00 VITNYÉD - NAGYCENK
10. 21. 15:00 NAGYCENK - FERTÕD
10. 28. 14:00 HEGYKÕ - NAGYCENK
11. 04. 14:00 NAGYCENK - RÁBASZENTANDRÁS

Az ifjúsági (U19-es) mérkõzések mindig
két órával korábban kezdõdnek.
A mérkõzésekre mindenkit szeretettel
várunk!

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki, a nagycenki
általános iskola 1968-ban és 1993-ban
végzett diákjainak, akik az 50 éves,
illetve a 25 éves osztálytalálkozójuk
alkalmával gondoltak Szalai Gergely
volt osztályfõnökükre és sírjára a
megemlékezés virágait elhelyezték.
Szalai Gergelyné
Erzsi néni
és családja

Labdarúgás-utánpótlás
A nagycenki utánpótlás csapatok számára
is megkezdõdött a szezon. U7-es és U9-es
csapataink a Bozsik fesztiválok
résztvevõi, az U11-es és U13-as
korosztályaink pedig rendszeresen
megküzdenek a Bozsik tornákon. Az idei
évben U16-os csapat is alakult, így már a
megyei U14-es és U16-os bajnokságban is
szerepel nagycenki csapat. Az ifjú focisták
lelkesen járnak az edzésre és mindent bele
adnak a mérkõzéseken. Az U19-es csapat
is szépen helyt áll a bajnokságban, annak
ellenére, hogy nagyon sok fiatal van a
csapatban, akiknek még szokniuk kell a
légkört.
Új edzõt is köszönthetünk az
utánpótlásban, hiszen Szabó Balázs az
U19-es csapat játékosa sikeresen
felvételizett a Grassroots C edzõképzésre.

Anyakönyvi hírek
Búcsúzunk
Gratulálunk!
Nyistyák Zoé (2018.05.06.)
Lanstyák Enikõ és Nyistyák János kislánya
Baráth Simon (2018.05.23.)
Katulin Dóra és Baráth Gábor kisfia
Valent Bence (2018.05.30.)
Réfi Bettina és Valent József kisfia
Podmaniczki Luca (2018.06.10.)
Horváth Nikolett és Podmaniczki Tibor kislánya
Sin Johanna Adél (2018.06.22.)
Nyistyák Andrea és Sin János kislánya
Fett Natália (2018.07.16.)
Mizseri Andrea és Fett Norbert kislánya
Holderith Szofia Anna (2018.08.02.)
Barna Szanella és Holderith Zsolt Imre kislánya
Németh Botond (2018.08.06.)
Rohrer Anita és Németh Dávid kisfia
Csala Karina (2018.08.20.)
Forgács Anita és Csala Krisztián kislánya
Pozsgai Fruzsina (2018.09.27.)
Lapicz Adrienn és Pozsgai Zsolt kislánya
Kabai Olivér (2018.09.26.)
Bella Beáta és Kabai Péter Zsolt kisfia

Bíró László József

(1958-2018)

Dombi Károlyné
sz.: Horváth Anna

(1937-2018)

Kirkovits István

(1930-2018)

Tremmel Pál

(1937-2018)

Jánka László

(1930-2018)

Wischer Istvánné
sz.: Kheim Éva

(1938-2018)

Nagy István

(1933-2018)

Horváth József

(1933-2018)

Pölcz Imre

(1939-2018)

Markó István

(1928-2018)

