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Év közössége díj: Nagycenki Vegyeskar
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
minden évben a Hûség Napján az Év
Közössége Díjat adományozza, azoknak
a közösségeknek, akik a község
fejlõdéséért sokat fáradoztak, vagy
hírnevének öregbítéséhez hozzájárultak.
2019-es évben az Év Közössége Díjat a
Nagycenki Vegyeskar közösségének
adományozza.
Ez a közösség 2008-ban kezdett
próbálkozni a közös énekléssel, Kis
Vidor tanár úr, templomunk kántorának
irányításával.
A kórusalapító tagjai, már ezt
megelõzõen is énekeltek soproni
kórusokban és ekkor vágyat, késztetést,
éreztek egy nagycenki énekkar
létrehozására.
A megfelelõ zenei alapokkal rendelkezõ,
rendkívül lelkes emberek, további kórus
tagokat gyûjtöttek és felkérték a tanár
urat, hogy tanítsa meg õket együtt
énekelni.
A lelkesedés párosult a szakértelemmel
majd hosszabb távra szóló kitartással és
így egyértelmû, hogy ennek siker lett az
eredménye.
Az elsõ idõszak a tanulásról és a közös
éneklés örömérõl szólt, fel sem merült

a kórus tagokban, hogy egyszer önálló
koncertet adjanak, vagy ha titkon
gondoltak is erre, igazán nem hitték el,
hogy ez sikerülhet és sikerült.
Hosszú évek óta szolgálják az
egyházat, éneklik a szentmisék énekeit,
nagy katolikus ünnepeken koncertet
adnak a templomban, kastélyban,
alkotóházban.
Rendszeresen fellépnek a községi
rendezvényeken, Széchenyi
ünnepségek, Hûség Napja, Hõsök
Napja.
2012-tõl maghívásra fellépnek más
településeken, Sopron, Csorna, Lövõ,
Csapod, Fertõboz.
Éneküket hallhatta Paskai László
bíboros, Seregély István érsek, Pápai
Lajos, Kis-Rigó László, Udvardy
György és Veres András püspökök.
Az énekkar fennállása legnehezebb
idõszakát élte át az idei évben, Vidor
Tanár úr bejelentette, hogy tovább nem
tudja vállalni a karnagyi feladatokat, a
kórus tagjai és nagyon sok tisztelõ
szomorúan, de tisztelettel vette
tudomásul a döntést.
Ta n á r Ú r p é l d á t m u t a t o t t
kötelességtudatból, alázatból és

szeretetbõl. A nagycenki közösség nagyon
sokáig fogja emlegetni az Õ szolgálatát.
A közösség erejét mutatja, hogy ezen a
drámai helyzeten úrrá tudott lenni és
minden felmerülõ helyzetben a megoldást
kereste és megtalálta.
Új karnaggyal Zámolyi-Hanis Petrával
folytatják szenvedélyüket, az éneklést.
A mélypontok, a nehézségek, az élni akarás
rendkívüli energiákat képesek
megmozdítani és most ez érezhetõ a kórus
énekén.
A kórus érzi a nagycenkiek szeretetét, ami
szintén növeli a mozgósítható energiákat.
Az önkormányzat õszinte tiszteletét
szeretné kifejezni az énekkarnak a
díjazással és további erõt adni és kívánni a
jövõt illetõen.
Az év közösségi díjjal együtt átadásra
került Kis Vidor tanár úrnak egy
köszönetnyilvánító emléklapot.

A méltatás a díjátadón hangzott el!

Önkormányzati hírek
Nagycenkért díj: Horváth Jánosné

Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata a közösségért végzett
sok éven át tartó önzetlen munkájának
elismeréséül, az idei évben Horváth
Jánosnénak adományozza a
Nagycenkért díjat.
Jutka tanító néni 1980 óta, vagyis 40. éve
tanítja a nagycenki gyerekeket, több
generáció került ki a kezei alól.
A hosszú évek alatt tanította az alsó
tagozatban a 3. 4. osztályokat, míg a felsõ
tagozatban történelem, magyar és ének
szakos órákat tartott.
Rendszeresen készített fel gyerekeket az
iskolai és községi ünnepekre, tanította az
iskolai énekkart.
Szabadidejében is sok idõt töltött a
gyerekekkel, szervezett számukra
kirándulásokat, színházlátogatásokat.
Mindig kedves, barátságos kapcsolatban
állt a szülõkkel, folyamatosan
figyelemmel kísérte tanítványai
személyes, családi életét és azonnal
reagált a gyerekek érdekében egy-egy
magánéleti probléma esetén.
Ez a hivatás a Jóisten áldásával végzett
küldetés, hiszen a jövõ nemzedék
felkészítése az önálló életre, ez a feladat,
amit Jutka maradéktalanul teljesített.
A negyven év alatt, még kimondani is
sok, több száz gyereket tanított
közvetlenül és annak a többszörösére volt
figyelemmel.
Ezek a tanítványok nagy szeretettel
gondolnak õreá, mikor üdvözlik, vagy
beszélnek róla, úgy szólítják kedvesen
Jutka néni.
Már magában, ezért a hûséges munkáért
megérdemelné a Nagycenkért díjat, de Õ
nagyban kivette a részét a közösségi
munkából is.

Nyolc éven keresztül tagja volt az
Önkormányzat szociális bizottságának,
ahol a rászorultak segélyezését
segítette.
1990-óta van szoros kapcsolata az
egyházközséggel, segítette már Kovács
kanonok úr hitoktató munkáját és azóta
minden lelkipásztorral dolgozott.
2004-óta tagja az egyházközség
képviselõ- testületének, 2008 óta világi
elnöke.
Elnöksége alatt lett felújítva kívül belül
a csodálatos Szent István templomunk,
ez óriási feladatot és felelõsséget
jelentett.
Napi és heti rendszerességgel végzi az
egyházközség mûködtetésével járó
nem látványos, de rendkívül fontos
feladatokat.

Alapító tagja a Templomi kórusnak.
A családja is kiveszi részét a közösségi
munkából, férje 13 évig volt tagja az
önkormányzat képviselõ testületének.
Az idei évben a Nagycenkért Díjat egy
olyan személy kapja, aki egész életében az
emberek lelki világának szebbé tételén
munkálkodott, legyenek azok gyerekek
vagy felnõttek.
Kedves Jutka elsõként gratulálok a
kitüntetõ díjhoz és kívánom, a Jóisten
adjon még sok szép feladatot és erõt annak
megvalósításához.
A méltatás a díjátadón hangzott el!

Önkormányzati hírek
Hûség napi ünnepség

December 13-án rendeztük az 1921-es
népszavás emlékére Hüség napi
ünnepségünket. A mûsor a Himnusz
eléneklésével kezdõdött, majd a
Nagycenki Vegyeskar mûsorának elsõ
részében két mûvet énekelt, Szekendy
Alajos: Széchenyi szelleme virraszt és
Gárdonyi Zoltán: Tartsd meg hazánkat
Isten.
Az ünnepi beszédet Dr. habil. Tóth Imre,
a Soproni Múzeum igazgatója tartotta.
Igazgató úr beszédében kiemelte, hogy az
1921-es népszavazáson Nagycenk
mennyire kiemelkedõ eredményt ért el.
Hiszen elõdeink szinte 100 %-ban
Magyarország mellett szavaztak, így
méltán lehetünk büszkék, hogy a
nagycenki emberekben fel sem merült a
kétség, hogy esetleg Ausztriához
szeretnének tartozni. Így ennek fényében
minden évben büszkén és méltóság
teljesen kell megemlékeznünk errõl a
napról.
Az ünnepi beszéd után Csorba János
polgármester úr az ünnepségen tette meg
az év végi köszönetnyilvánítását:
“Hagyományosan év végén karácsony
elött az Önkormányzat részérõl
meghívjuk Önöket, Benneteket, hogy
köszönetet mondjunk a magunk és a
falunkban élõk nevében is az egész éves
szolgálatért, amit ezért a közösségért
végeztek.
Harmadik éve, hogy együtt tartjuk a
Hûség Napi emlékezõ ünnepséget és az
év végi köszönetnyilvánítást, ezzel
mindkét esemény méltósága,
ünnepélyessége egy magasabb szintre
került.
Minden évben elmondom, de soha nem
lehet elégszer említeni, milyen értékes
településen élünk.
Ez egyrészrõl a magyar történelmet
formáló Széchenyi család nemes tetteibõl
fakad, másrészrõl a község kulturális
hagyományainak az emlékeibõl és
harmadsorban a jelenünkben, a minden
napi életünket szebbé tevõ közösségi
munkából.
Valószínûleg a Széchenyi család
kisugárzásának köszönhetõ, hogy a

Nagycenki közösség tudta a feladatát,
így volt ez a népszavazáson és tudja
most is, hogy csakis összefogással lehet
egy szebb, jobb világot teremteni
magunk köré.
Az elmúlt évet is ez jellemezte, így volt
300 fõs farsangi bálunk, így költözött
néhány óra alatt vissza az orvosi
rendelõ, vagy takarították napokig az
óvodánkat szülõk, dadák óvónõk.
Összefogással épül a tûzoltószertár, így
van horgászverseny vagy Bozsik foci,
hársfa fesztivál, szüreti napok, adventi
koncert és még sokáig lehetne sorolni.
Ezek mind lelket melengetõ dolgok,
Csókay András idegsebész professzor
úr mondta az orvosok értenek a
gyógyításhoz, de a lélek gyógyításához
mindenkinek értenie kell.”

Idõsek napja
A hagyományoknak megfelelõen
idén is megtartottuk idõsek napi
r e n d e z v é n y ü n k e t a
tornacsarnokban. Összesen közel
100 meghívott vendég érkezett.
Elõször a nagycenki óvodások
köszöntötték a jelenlévõket
mûsorukkal, és ajándékkal
kedveskedtek. Utánuk következett
Nagycenki Hársfavirág Énekegyüttes
és Citerazenekar valamint a Czenki”
Hársfa Néptánc Egyesület utánpótlás
csapata. Az általános iskola második
osztálya zárta az elõadások sorát egy
zené-táncos mûsorral illetve egy
Sarkadi Sándor verssel. Köszönjük
minden óvodásnak, iskolásnak és a
felkészítõ tanárok munkáját, hogy

ilyen színvonalas és szórakoztató
mûsorralkészültek. Ezek után Pölcz Ildikó
elõadásában hallhattak egy Márai Sándor
verset, majd Matiasecné Dr. Tóth Melinda
alpolgármester asszony köszöntötte a
nyugdíjasokat. Az est folyamán a
hangulatfelelõs a Csendtõrök zenekar volt,
akik stílszerûen a „Nemcsak a 20 éveseké a
világ” címû dallal kezdték mûsorukat. A
finom vacsora után, amit az óvoda
konyhásainak köszönhetünk, a vendégek
táncra perdültek és együtt énekeltek a
zenekarral. Reményeink szerint mindenki
jól érezte magát és jövõre még többen
eljönnek. Jó egészséget és sok örömet
kívánunk a falu összes nyugdíjasának.

Önkormányzati hírek
Adventi programok

November 30-án adventi hangversenyre
hívtuk az érdeklõdõket a templomba az
esti szent mise után. Elõször Lévai Tünde
orgonamûvész elõadását hallhattuk, aki
Nagycenken él családjával. Kuzsner Péter
soproni orgonamûvésznél kezdte
tanulmányait. Nyolc hónap felkészítést
követõen, az orgonajáték alapjainak
elsajátítása után 2015-ben felvételt nyert
graz-i Mûvészeti Egyetemre, a rendkívüli
tehetségek évfolyamára.
2017-tõl az eisenstadti Joseph Haydn
Landeskonservatorium hallgatója.
Adventi koncertjén Bach és Schumann
mûveket adott elõ. A jelenlévõk
meghatódva hallgatták a csodálatos
elõadást.

Utána következett a Nagycenki
Vegyeskar lélekemelõ produkciója. A
hagyományos mûvek mellett
megszólaltak modernebb hangvételû
dalok is.
Ilyen volt például a
„Szeressétek egymást” címû dal,
amely pontosan leírja, hogy mi az, ami

igazán fontos az adventben, hogy
szeressük egymást, hogy hálát adjunk
szeretteinkért, örömeinkért, az életünkért,
hogy tiszta lelkülettel tudjunk készülni
karácsony szent ünnepére és nemcsak
külsõségekben és szavakkal kell készülni,
hanem õszinte cselekedetekkel.

Gyertyagyújtás
2019. december 1-én vasárnap 17:00
órakor a Nagycenki Alkotóházban
hetedik alkalommal került sor, az
immár hagyománnyá vált adventi
gyertyagyújtásra.
Csorba János polgármester beszédében
megosztotta ünnepi gondolatait. Ezt
követte a Nagycenki Hársfavirág
Citerazenekar, valamint a Nagycenki
Vegyeskórus elõadása.
Örömmel tapasztaltuk, hogy az idei
rendezvényen résztvevõk száma
meghaladta minden eddigi rendezvény
létszámát.

Ahogy a kórus énekelte:
„Mint testvér a testvért, úgy szeressük
egymást,
szóljon a család dal a jövõért!

Mert senki sem sziget, mind
összetartozunk,
hát építsünk családot a jövõért!
Vihar, hogyha támad, ha ránk borul az
éj,összetart a szeretet, biztosan megtart ez
az erõs kötél.”

Önkormányzati hírek
Adventi programok

December 6-án Nagycenkre is
ellátogatott a Mikulás.
A gyerekek nagyon szép számmal
jelentek meg az önkormányzat
dísztermében, ahol elõször a gyõri
Barangoló együttes zenélt. A
legtöbben nagyon élvezték, a
zenekarral együtt énekeltek és
játszottak, még hóember építésre is sor
került. Elõször a krampuszok érkeztek
meg, de mivel Nagycenken csupa jó
gyermek van ezért megjött a Mikulás
is, aki mindenkinek kiosztotta a jól
megérdemelt ajándékot.

Jótékonysági könyvvásár és koncert
December 15-én volt tartottuk az idei
adventi jótékonysági könyvvásárt.
Harmadik alkalommal szerveztük meg,
a mostani alkalommal is szép összeg
gyûlt össze, amellyel egy nehéz
helyzetben lévõ családot fogunk
segíteni illetve nemes célokra
használjuk fel. Köszönjük
mindenkinek, aki részt vett és támogatta

ezt az eseményt, így Karácsonyhoz
közeledve, fontos hogy segítsünk bajba
jutott embertársainkon.
Az adventi hangulat fokozása érdekében,
meghívtuk a zalaegerszegi Lélekmadár
énekegyüttest, akik ünnepi hangulatot
varázsoltak a Községháza dísztermében, A
3 hölgy finom eleganciával prezentálta a
hallgatóságának a legnépszerûbb magyar
és külföldi karácsonyi dallamokat magyar
és angol nyelven. A koncert folyamán
ízelítõt kaphattunk a napjainkban egyre
népszerûbb gospel mûfaj hangulatából is.
Szerencsére a hallgatóság vevõ volt ennek
a vidám, energikus, lüktetõ, érzéseket
kifejezõ stílusra, hiszen ki ne ismerné az
„Apáca show” önfeledt, jókedvû tapssal
kísért hangulatát! Mûsorukban
elhangzottak a mûfaj „klasszikusai”, mint
az „Oh, happy Day”, „Go tell it on the
Mountain”.
Ezuton is köszönetünket fejezzük ki a
Nagycenkért Alapítványnak és Matiasec
János elnök úrnak, hogy támogatták ezt a
koncertet. Illetve köszönet mindenkinek,
aki jelen volt.

Önkormányzati hírek
A felújított Gróf Széchenyi Alajos mauzóleumának átadási ünnepsége
December 11-én 11 órakor került sor a
felújított Gróf Széchenyi Alajos
Mauzóleum átadására.
A Széchenyi Családalapítvány és a
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
közösen pályázott a Magyarországon
temetkezési helyeken található I.
világháborús mûvészeti alkotások,
mauzóleumok, kripták felújítása témában
a temetõnkben található Gróf Széchenyi
Alajos hõsi halott mauzóleumának teljes
felújítására. A gróf zászlós rangban
szolgált a császári és királyi 7. honvéd
huszárezredben. A nagy háborúban 1915.
június 25.-én Bukovinában Dobronoutz
közelében hõsi halált halt. A család a
harctérrõl hazahozatta és július 4-én,
Budapesten a Kerepesi úti temetõben, a
magyar fõúri világ, a hadsereg és a
nagyközönség rendkívüli részvéte mellett
helyezték ideiglenes nyughelyére. Végsõ
nyughelyéül a nagycenki temetõt szánták,
ahol egy monumentális családi
mauzóleumot terveztek, ennek építése a
Trianoni békediktátum miatt elhúzódott, a
család egyértelmûen csak magyar földön
kívánta elhelyezni.1922-ben a hõsi halott
Alajos grófot újra temetési szertartással
helyezték végsõ nyughelyére, díszes
érckoporsóban, a mauzóleum közepén
lévõ magas talapzatra.
Az ünnepség a Himnusz eléneklésével
kezdõdött, utána következett Csorba
János polgármester úr köszöntõ beszéde.

Ezek után Matiasec János a
Nagycenkért Alapítvány elnöke
elõadásában hallhatták Babits Mihály
Miatyánk címû versét. Ezt követte Dr.
Kovács Vilmos ezredes, a Honvédelmi
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és
Múzeum parancsnokának
megemlékezõ beszéde, a Gróf
Széchenyi Család Alapítvány
képviseletében Széchenyi Tímea
mondott beszédet.
A beszédeket
követõen Berta Tibor ezredes a
Honvédelmi Minisztérium Tábori

Lezárult egy korszak…
Augusztusban minden kórus tagot
váratlanul ért Kiss Vidor tanár úr, a
Templomkórus eddigi vezetõjének
bejelentése, hogy az énekkartól is
“nyugállományba vonul”.
Tizenegy év egy ember életében is
meghatározó idõszak, nem egy
kóruséban.
2008 õszén alakultunk, melynek élére
Kiss Vidor tanár úr állt, aki egyben a
templom kántora is lett. Már az elsõ hetek
kihívás elé állították az énekkart.
Novemberben püspök úr látogatott
egyházközségünkbe. Az õ fogadására
tanultuk az Ecce Sacerdos-t, mellyel
azután is sok egyházi méltóságot
fogadtunk.
Készültünk az adventi gyertyagyújtásra,
az elsõ karácsonyra. Szinte el sem múlt a
karácsony, mi már húsvétra tanultuk a
passiót. Az elsõ évben a legtöbb turbát
csak egy szólamban énekeltük. Kellett
néhány év, amíg mindegyik kórusdalt

négy szólamban tudtuk elõadni. A
Te m p l o m k ó r u s s z i n t e á l l a n d ó
r é s z t v e v õ j e v o l t a l i t u rg i k u s
ünnepeknek.Késõbb koncerteken,
egyéb ünnepségeken is felléptünk. Az
egyházi zene világából kirándulást
tettünk a világi zenébe is. Ahhoz, hogy
a kórus mindezt elérje, nem volt elég a
tagok lelkesedése, szorgalma.
Szükség volt egy olyan vezetõre,
akinek szakmai tudása,
szeretete,türelme, és kitartó munkája
segített bennünket. Mindezt a Tanár Úr
testesítette meg.
Kedves Tanár Úr! Mindent nagyon
köszönünk, és kívánunk hosszú, boldog
nyugdíjas éveket családja, unokái
körében.
Nagycenki Vegyeskar

Lelkészi Szolgálat Katolikus Tábori
Püspökség helynöke és Szabó Ferenc
százados a Honvédelmi Minisztérium
Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns
Tábori Püspökség tábori lelkészének
megemlékezõ imádsága következett. A
megemlékezõ koszorúk elhelyezése után
a katonák díszsortûzzel tisztelegtek. A
rendezvény zárásaként a Szózat és a
Magyar Takarodó hangzott el. Majd pedig
a jelenlévõk egy-egy szál virágot
helyeztek el a felújított Mauzóleumba.

Civil szféra
Önkéntes Tûzoltó Egyesület

Az elmúlt másfél hónapban újra
mozgalmas idõszakot sikerült megélni
Nagycenk Község Önkéntes Tûzoltó
Egyesületének keretein belül, mely
idõszak eseményeibõl szeretnék kiemelni
néhányat.
Fõ feladatunk továbbra is az önkéntes
tûzoltói feladatok ellátása, a minél
gyorsabb segítségnyújtás egy káreset
kapcsán, a soproni hivatásos tûzoltóság
aktív támogatása az esetek során, az õ
szakmai felügyeletük melletti
munkavégzés és az önállóan beavatkozói
feladatok maradéktalan ellátása. Az
elmúlt hetek eseteit számba véve a
lehetséges káresetek széles palettája
került tûzoltóink elé megoldandó
feladatként. Több közlekedési balesetnél
nyújtottunk segítséget Nagycenken és a
környezõ településeken, sor került kidõlt
fa miatti veszélyhelyzet megszüntetésére
a 84-es fõút mellett. Volt esetünk, ami az
égetés szabályainak be nem tartása miatt
volt, tûzjelzõ jelzése miatt is vonultunk,
mely tévesnek bizonyult, s a fûtési szezon
kezdetén már egy nem megfelelõen
mûködõ kémény is adott munkát a
kollégáknak. De sajnos meg kell
említenünk egy nagyobb épülettüzet, ahol
részt vettünk a tûz oltásában. Sopronban
egy autókereskedésben csaptak fel a
lángok. Hatalmas károkat okozott az
egyik elemi erõ, a tûz, annak ellenére,
hogy a segítség gyorsan érkezett a
helyszínre. Elsõ feladat a továbbterjedés
megakadályozása volt, majd a tûz oltása,
ahogy a hivatásos és önkéntes tûzoltó
rajok sorra a helyszínre értek.
A község életét és fejlõdését is
igyekeztünk segíteni munkánkkal,
valamint öregbíteni a község és
egyesületünk nevét szûkebb és tágabb
régiónkban. Pályaorientációs napon
vettünk részt az iskolában, hiszen az
ifjúság elérése egyesületünknek és a
hivatásos szektornak is célja. A 6.
osztályosok a szertárunkba tettek
látogatást, hiszen a tûz és víz
kapcsolatáról tanulva a tûzoltás, ezzel
együtt a tûzoltóság is szóba került.
Mindkét helyszínen értékes
információkkal próbáltuk ellátni az
érdeklõdõ gyerekeket. Az egyesületet
folyamatosan képviseltük a szakmai
rendezvényeken és fórumokon
Sopronban, Gyõrben, Budapesten.A
Magyar Tûzoltó Szövetség pályázatán
elnyert szakfelszereléseket is átvehettük

félmillió forintértékben, s még majd egy
nagyértékû rádió is érkezik hozzánk a
pályázatnak köszönhetõen. . Saját
szakmai fejlõdésünk érdekében
Brandház gyakorlaton voltunk
Eisenstadtban, szakmai vásáron
Oberwartban, vezetési gyakorlaton
Tökölön. Kapocs-kupa versenyen
vettünk részt Fertõszentmiklóson, ahol
az 5. helyet szerezte meg a
versenycsapat. A Leader pályázaton
elnyert elméleti és gyakorlati képzésekre
is sor került ebben a két hónapban,
melyet követõen 17 tagunk 40
vizsgaegységbõl tett sikeres vizsgát az
elmúlt két hétben aggregátor, láncfûrész,
átemelõ szivattyú, gépjármûfecskendõ
és hidraulikus mentõeszköz
üzemeltetésérõl. Ezek az események a
tapasztalatok megszerzésével tovább
növelik az Önök biztonságát, ezért látjuk
fontosnak az aktivitást ezen a téren is. A
község adventi ünnepével kapcsolatos
elõkészítésben is részt vállaltunk. Az új
szertárban folyamatosan végeztük az
aktuális munkákat kül- és beltéren
egyaránt, hozzátéve ezzel saját részünk a
beruházáshoz. Az épület belsejében az
ajtók beépítése és a villamos
szerelvényezés folyik. A nagyobb
munkák az elmúlt idõszakban a múzeum
körül folytak.Zsaluzásra került a
múzeum betonalapja, sor került a
kavicságy kialakítására, helyére került a
fólia és a vasháló. Ezután szakemberek
végezték a betonozást és a felület
csiszolását. Ennek a fázisnak a végét a

zsalu elbontása jelentette. Az utóbbi
hetekben a leendõ múzeum részére újabb
tûzoltó relikviákat sikerült Nagycenkre
hozni, s folyamatosan érdeklõdünk újabb
tárgyak után. A jövõ évben ezeken a
területeken még rengeteg munka vár ránk,
amelyet igyekszünk legjobb tudásunk
szerint megoldani, és a területen egy
modern létesítmény kialakításában aktív
szerepet vállalni.
Az új szertár és a múzeum kialakítása
azonban nem valósulhatna meg csupán a
mi lelkesedésünkkel, hiszen anyagi
forrásainkból a beruházás töredéke lenne
csak finanszírozható. Polgármester Úr, a
képviselõk és az önkormányzat
dolgozóinak erkölcsi és anyagi
támogatását az idei évre vonatkozóan is
szeretnénk írott formában is
megköszönni a Cenki Híradó hasábjain
k e re s z t ü l ! B í z u n k a t o v á b b i j ó
kapcsolatban, a jövõben is számíthatnak
ránk a közös projektek megvalósítása
során.
Megelõzõ felhívásunk a késõ õszt idézõ
napokra illetve a közelgõ téli idõszakra
összpontosít. Sokat hallunk és olvasunk a
médiákban a megelõzésrõl, de azt
gondolom, hogy errõl nem lehet eleget írni
és beszélni. Talán a környezetükben élõk így egyesületünk tagjainak tapasztalatai,
illetve ezirányú felhívásai mégiscsak
többet nyomnak a latban ebben a
kérdésben, mint egy vadidegen szájából
hallott információk. A sötét, ködös, párás
idõ, a sáros, deres és lefagyott utakon való
közlekedés az elsõ veszélyforrás.

Civil szféra
Önkéntes Tûzoltó Egyesület

A havazás is belátható idõn belül ideér,
ezzel is számolni kell az úton lévõknek.
Reméljük már mindenki téli gumival
közlekedik, s az útnak indulás elõtti
tájékozódásra szánjunk pár percet! A már
többször említett útépítésre is legyünk
kellõ figyelemmel továbbra is, hiszen az
elmúlt hónapokban több baleset is ennek
kapcsán következett be. A fûtési idõszak
szintén rejt magában veszélyeket,
amelyre szintén irányul
figyelemfelhívásunk. Mindenki
gondoljon a kéményseprésre, hiszen egy
káreset után ez lesz az elsõ kérdések
egyike, amely felmerül a kárrendezéssel
kapcsolatban. A karácsonyi idõszakban
elõtérbe kerül a nyílt láng használata,
amelybõl származó káresetek sajnos
sokunk által ismertek. Vigyázzunk a
család nyugalmára az év utolsó s a jövõ év
elsõ heteiben a gondosságunkkal, s ne
legyünk gondatlanok a tûzzel.A tartós
hideg szintén rejt magában számtalan
veszélyhelyzetet. Kihûlés sajnos nem
csak kültérben, hanem zárt helyiségben is
érhet bárkit, akinek nincs lehetõsége
megvédenie magát a hideg ellen.
Községünkben is van nyílt vízfelület, ami
a tél folyamán a véletlen kapcsán is
veszélybe sodorhat embereket illetve

állatokat, ahol csak a gyors segítség
menthet meg bennünk a kihûléstõl, így
legyünk elõrelátóak. S amely minden
felsorolt veszélyforrás esetén jól
jöhet, ez az emberi figyelem, mellyel
sok káresemény megelõzhetõ.
Figyeljünk saját tevékenységünkre,
környezetünk történéseire, hiszen
ezzel bármikor életet és tárgyi
javakat menthetünk! Álljunk meg
egy árokba csúszott autó mellett,
figyeljünk az idõsekre vagy egyedül
élõkre, járjunk utána, ha szokatlan
helyrõl gomolyog füst, vagy csak
valami szokatlan történik!December
20-án a Falukarácsony után várjuk mi
is Önöket, s reméljük, hogy újra
sokukat köszönthetjük majd az
egyesület asztalánál, ahol az elmúlt
évekhez hasonlóan igyekszünk ízletes
sült kolbászt készíteni!
A tûzoltó egyesület vezetõsége és a
magam nevében szeretném
megköszönni tagjaink áldozatos és
kitartó munkáját az év folyamán,
mellyel a mentõ feladatokat, az
egyesület napi és jövõt építõ feladatait
ellátták! Újra hatalmas köszönet a
megértõ családtagoknak, akik a
háttérben támogatva bennünk

számunkra lehetõvé tették az önkéntes
munkára áldozott idõt!A köszönet hangjai
pedig Önöknek, olvasóknak is szóljanak.
Többüktõl kaptunk segítséget az év
folyamán kisebb nagyobb munkák során,
továbbá információkkal láttak el bennünk.
Az általunk szervezett programoknak is
rendszeresen aktív résztvevõi voltak. 1%os támogatásban részesítettek bennünk,
mellyel fejlesztéseink segítették. A
legfontosabb pedig, hogy visszacsatolást
kaptunk a megjelenõ anyagokkal
kapcsolatban, ami amellett, hogy jó
érzéssel tölt el bennünk, pozitív hozadékkal
is rendelkezik. Bízunk abban, hogy a
káresetek megelõzését segíteni tudtuk
hasznos információkkal, ezzel is építve
közösségünk!
Az egyesület tagjai nevében
Mindenkinek Nagyon Boldog
Karácsonyi Ünnepeket, jó pihenést és
Boldog Új Évet kívánunk!
Köszönöm szépen egész éven át tartó
megtisztelõ figyelmüket!
Ragats Péter
Parancsnok

Jónak lenni jó!
Mindannyian ismerjük Marton Gizikét, a
ZOLGIZ mindig mosolygós, pörgõs,
készséges és kedves „fõnökasszonyát”.
De nem biztos, hogy mindenki tudja,
hogy õ nem csak egy remek, vállalkozó
szellemû üzletasszony, hanem egy
empatikus, jószívû „EMBER” is, aki ahol
úgy érzi, hogy szükség van rá - mindig,
mindenkin segít is.
Tudjuk, hogy õ az, aki befogadja, vagy
gazdát keres a kidobott, elhagyott
kutyáknak, állatoknak is.
Azt hiszem bátran mondhatom, hogy
Gizikérõl mindannyian példát vehetünk!
Megkereste a Hivatalon keresztül a lövõi
Családsegítõ és Gyermekjóléti
szolgálatot, hogy szeretne rászoruló
gyermekeket akár alkalmanként, akár
rendszeresen, de most az ünnepi
idõszakban mindenképpen
megvendégelni.December 6.-án, Mikulás
napján 25 rászoruló, környékbeli
gyermek választhatott ételt, italt,
desszertet a ZOLGIZ kínálatából, amit
szemük, szájuk megkívánt, kedvük

szerint. Ráadásul még egy kis ajándékot
is kaptak! Biztos vagyok benne, hogy
örökre emlékezetes pillanatokat
szerzett ezeknek a szerényebb
körülmények között élõ
gyermekeknek! Reméljük, hogy más
vállalkozóknak is felkelti az
érdeklõdését ezt a kezdeményezés!
Mindannyiunknak példa lehet, és
legyen is!
Szeretném még elmondani, hogy nem
mindenki tud ilyen mérvû segítséget,
támogatást felajánlani, de ugyanezt
megtehetjük kicsiben is!
Egy tányér leves, vagy néhány szem
s ü t e m é n y, e g y k i s s e g í t s é g a
bevásárlásban, vagy a cipekedésben
ugyanúgy az emberségesség kicsiny
megnyilvánulása embertársaink felé.
Kérem, hogy mindenki próbáljon meg
itt, az adventi idõszakban különösen (de
ne csak most!) Tenni valami jót!
Lukácsné Kolonits Zsuzsanna

ELÕTTÜNK PEDIG ITT A PÉLDA,
HISZ JÓNAK LENNI JÓ!!!!!!!!

Civil szféra
Horgászegyesületi hírek

H o rg á s z e g y e s ü l e t ü n k s z á m á r a a
tervezetteknek megfelelõen alakult az idei,
rendkívül mozgalmas év is. Megtörténtek
a haltelepítések, szép számmal látogattak
meg minket napijegyes horgászok,
áthelyezésre került a közösségi ház,
elkészült a villany kiépítése a tó körül.
Sikeres horgászversenyeken vagyunk túl,
az autópálya építése is a végéhez
közeledik, elkészült a híd szerkezete. A
kivitelezõkkel jó kapcsolatot ápoltunk, így
kisebb zökkenõkkel de folyamatosan
biztosított a tó megközelítése. Elkészült a
tó vízutánpótlását biztosító szivattyú,
stégeket, horgászhelyeket építettünk,
tovább erõsítjük a partoldal. Ezeket a
munkákat tovább folytatjuk a következõ
évben is a tagjaink segítségével, akiknek
az önzetlen segítségét ezúttal is köszönjük!
Terveink között szerepel a közösségi ház
bõvítése, tárolók kialakítása,
mellékhelyiségek és esõbeálló készítése, a
parkoló kialakítása a leendõ kerékpárút
mellett, illetve a tó mellett elterülõ zöld
terület parkosítása. Az Országos
Horgászszövetség pályázatán vízforgató,
levegõztetõ berendezésekre is pályáztunk.
Igyekszünk egy olyan természeti
környezetet kialakítani, hogy minden
hozzánk látogató találjon magának
látnivalót, tudjon töltõdni, pihenni vagy a
gyerekek játszani a tó partján, igazi
közösségi térré váljon a horgásztó és
környezete.
Örömünkre szolgál, hogy sokan sétálnak,
sportolnak, kutyát sétáltatnak a tó partján.
Kérjük azonban a tisztelt
kutyatulajdonosokat, hogy a kutyákat
csak pórázon legyenek szívesek
sétáltatni! Sajnálatos módon az egyik
szabadon hagyott kutya éppen a tóban
egyre otthonosabban mozgó vízimadarak
közül kapott el egyet a közelmúltban. Õk is
hozzátartoznak a tó élõvilágához, ezért
óvjuk, védjük õket!
Tagjaink érvényes területi jeggyel 2020.
január 31-ig horgászhatnak, napijegyet
az egyesület már nem ad ki az idei évre.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az
egyesületünknél kiváltott fogási
naplókat mindenki köteles február 28.
napjáig kitöltve leadni, ahol az éves
fogási adatait nyilvántartott
halgazdálkodási vízterületenként és
halfajonként összesíti, valamint összegzi
a horgászattal eltöltött napok számát!
A további jelentkezõket is szeretettel

várjuk, tájékoztatást a belépés
feltételeirõl az egyesület vezetõségétõl,
illetve majd a 2020. év eleji rendes
ügyfélfogadási idõpontokban
kérhetnek.
Felhívjuk a horgásztavat látogató
lakosok figyelmét, hogy hideg idõ
esetén a tó befagyott jegére menni
szigorúan Tilos és Életveszélyes! A
felelõtlen viselkedésbõl eredõ
balesetkért az egyesület nem tehetõ
felelõssé, a tónál történõ károkért a
horgászegyesület felelõsséget vállalni
nem tud! Kérjük, mindenki óvja és
védje a horgásztavat és õrizze meg a
természeti környezetét!
Aktuális híreinket, horgászrendünket
megtalálják az egyesület Facebook
oldalán (Aranypatak Horgászegyesület
Nagycenk), illetve honlapunkon:
www.aranypatakhe.hu
Ezúton is szeretnénk köszönetünket
kifejezni minden egyes
támogatónknak, horgásztársunknak
és különösen Nagycenk Nagyközség
Önkormányzatának, illetve Boldog
Karácsonyi készülõdést, Kellemes
Ünnepeket, eredményekben és
halban gazdag Boldog Új Évet
Kívánunk!
Üdvözlettel:
Az egyesület vezetõsége

Asztalitenisz hírek

Nagy örömünkre fiatal NB3-as csapatunk
már a bajnokság elejétõl kezdve a tabella
elõkelõ helyeinek egyikét foglalja el,
ráadásul már több forduló óta vezetjük a
nyugati csoportot. Idén két csapatot
indítottunk el a megyei bajnokságba. Az
egyik csapatunk itt is dobogó esélyes és
jelenleg a 4. helyen áll. A másik csapatot
fiatalabbak felzárkóztatása /11-13 évesek/
és a növekvõ taglétszám miatt indítottuk
el. Õk is tisztességgel helyt állnak a
mérkõzéseken. Szerepelünk idén is a
Sopron városi csapatküzdelmekbe, ahol
szinten jó eredményekre számítunk. Az
általános iskolás gyerekek szorgalmasan
látogatják pénteki edzéseiket, ami meg is
látszik a diákolimpián elért
eredményeiken. Ehhez gratulálunk!

Civil szféra
Mézeskalács sütés az Alkotóházban

December 1.-én vert mézeskalács
foglalkozást tartottunk az Alkotóházban
a “Lépjünk együtt tovább” pályázat
részeként. A karácsonyi
elõkészületekhez a konyhát betöltõ
mézeskalács illata is hozzátartozik.
Vannak, akik el sem tudják képzelni a
karácsonyfát mézeskalács díszek nélkül,
mások magát a süteményt szeretik kávé
vagy tea mellé. Dekorációnak,
látványelemnek sem utolsó egy igazi,
kézzel készített mézeskalácsház, de abba
talán bele sem gondolunk, miért
készítjük ilyenkor.
Honnan ered ez a szokás?
A Grimm testvérek gyûjtése tette
világhírûvé azt a mesét, amelyben a
gonosz boszorka az erdei mézeskalács
házikóba csalja a testvérpárt. A Jancsi és
Juliska történet eredete a 17. századra
nyúlik vissza, valós fõszereplõje egy
Katherina Shrader nevû mézeskalács
készítõ, akinek erdei háza egy jól menõ
sütöde volt. Egy korábbi udvarlója, aki
maga is mézeskalács készítõ volt,
bosszúból boszorkányság vádjával
feljelentette az asszonyt. A
boszorkányperben a nõ ellen felhozott
vádak között az is szerepelt, hogy
férfiakat csal a házába, hogy felhizlalja
õket. Katherinát börtönbe csukták,
kínvallatással próbálták kiszedni belõle a
vallomást, de õ minden vádat tagadott,
végül felmentették. Vádlója, Hans
Malzer azonban nem nyugodott bele az
ítéletbe, s egy alkalommal Grete nevû
húgával ellátogatott Katherina házába,
megölte az asszonyt, és hogy a holttestet
eltûntesse, az egyik kemencébe vetette.
Így lett a középkori bûnténybõl elõbb
horrorisztikus mese, majd a karácsonyi
készülõdés egyik romantikus eleme.
Manapság már nem a hagyományos
módszerrel, hanem az egyszerûbb
kiszúró-formákkal készítjük a
mézeskalácsokat, házikót építünk belõle,
vagy a legmodernebb szilikonos

kekszformákkal mintázzuk a tésztát. A
díszítés is sokféle lehet az aszalt
gyümölcsöktõl és magvaktól kezdve a
színes mázakig, vagy a klasszikus fehér
tojáshabos ún. írókázásig. A lényeg,
hogy a mézeskalácssütés valamilyen
formában pont annyira része az adventi
idõszaknak, mint a koszorúkészítés
vagy az adventi naptár.
Lukácsné Kolonits Zsuzsanna
Friends of Europe

Civil szféra
Januári rendezvényeink

Ünnepi fények
Kedves Falubeliek!
Január 4-én 15.30 órakor egy közös sétára
invitálunk mindenkit, amely során végig járjuk
az élõ adventi naptárunkat, némi meleg tea és
forralt bor társaságában. A találkozó az
önkormányzat elõtti téren lesz.
Kedves Gyerekek!
Titeket pedig egy játékra hívunk. A játék célja,
hogy felkeressétek az összes kivilágított
ablakot és leírjátok, hogy melyik dátum,
melyik utca, hányas házán található. Az
ehhez szükséges feladatlapot a 100 forintos
boltban tudjátok átvenni.
A kitöltött lapokat a 100 forintos boltban
tudjátok leadni, január 3-ig 11 óráig. Egy
szerencsés játékos kerül kisorsolásra, aki
ajándékban részesül. A sorsolás a közös séta
elõtt lesz.

Aktuális
Karácsonyi liturgikus rend
December 21. szombat 18.00 óra IV.
ádventi gyertyagyújtás, szentmise
December 22. vasárnap 08.30 - 09.00
gyóntatás
December 24. kedd Szenteste 22.00 óra
szentmise
December 25. szerda Karácsony 09.00
óra ünnepi szentmise
December 26. csütörtök Szent István
diakónus 09.00 óra szentmise
December 29. vasárnap Szent család
ünnepe 09.00 óra szentmise
December 31. kedd Év végi hálaadás
16.00 óra szentmise
Január 1. szerda Újév 09.00 óra
szentmise
Január 6. hétfõ Vízkereszt 17.00 óra
szentmise

Nagycenki Önkéntes Polgárõr Egyesület
telefonon hívható elérhetõségei:
Lukács Lajos elnök
Bán Ernõ elnökhelyettes
Halasi Endre
Horváth Endre
Horváth Iván
Kapás Zoltán
Major László
Varga György
Lukácsné Kolonits Zsuzsa

06/304686726
06/203410197
06/204405480
06/205566778
06/203410198
06/705438573
06/203384887
06/309393561
06/302671844

Szarka Gábor
Plébános

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk

Áldott, békés Karácsonyt és Boldog,
biztonságos Újévet kíván Önöknek
tisztelettel a Nagycenki Önkéntes
Polgárõr Egyesület

Sipos István

1933-2019

Parragi Antalné
Sz.: Kanicsár Ilona

1918-2019

Nagy Mihály

1937-2019

Gratulálunk!
Kontor Mátyás (2019.11.02)
Som Veronika és Kontor Balázs kisfia
Pais Dominik (2019.11.21.)
Tóth Eszter és Pais Attila kisfia

Utcabajnokság

Szilveszteri futás

A hagyományos év végi
utcabajnokságra
december 29-én,
vasárnap 9 órától
kerül sor a tornacsarnokban.
Várjuk a jelentkezõ csapatokat
a helyszínen, illetve
elõzetesen Szabó Bencénél.

Az idei évben is lesz óévbúcsúztató
futás Pölcz Zoltán szervezésében.
Indulás december 31-én,
kedden délelõtt 10 órakor a
Községháza elõl.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Kõhalmi Olivér (2019.11.30)
Németh Barbara Nóra és Kõhalmi Balázs
kisfia
Halász Natasa (2019.12.03)
Horváth Eszter és Halász Gyula Dávid
kislánya
Podmaniczki Botond Tibor (2019.12.06.)
Horváth Nikolett és Podmaniczki Tibor
kisfia

