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Adventi gondolatok

Kedves Nagycenkiek!
Egy rendkívül nehéz esztendõn leszünk
túl, amilyenre eddigi életünkben nem volt
példa. Ennyi keserûség után is lelkünkben
békével várjuk a karácsonyt. A karácsony
titkát Márai Sándor így fogalmazta meg:
„karácsonykor az ember mindig hisz egy
kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem
az egész világ, az emberiség. Ezért van az
ünnep, mert nem lehet csoda nélkül élni.”
Valóban szükségünk van a csodára, a
karácsonyra, az õszinte szeretetre akár
kicsik vagyunk, akár nagyok. A csoda egy
gyermek születése, aki azzal a küldetéssel
érkezett a világra, hogy megváltja a
rossztól a bûntõl és jobbá teszi azt. A
gyermek Jézus születésével egy új család
is született, hiszen elõször az édesanya
Mária fogadja szívébe, majd József az
édesapa és ettõl kezdve Jézus a szeretõ
család védelmében nevelkedik. Ez a szent
család, melynek az üzenete számunkra a
család az szent dolog. Ezért a karácsony a
család ünnepe. A csoda, amirõl Márai
Sándor írt, ami nélkül nem lehet élni, a
valahová és valakikhez tartozás érzése.
Ilyenkor érezzük igazán azt, hogy milyen
szerencsések vagyunk, hogy van
családunk, vannak gyerekeink, szüleink,
nagyszüleink és vannak barátaink. Igen.
Ez az érzés a karácsony igazi ajándéka.
Sem a hétköznapi küzdelmeink, sem
pedig a karácsonyunk nem képzelhetõ el a
szeretteink nélkül, mindazok nélkül, akik
a legközelebb állnak hozzánk. Õk pedig, a
családtagjaink, mert senki sem állhat
annyira közel a szívünkhöz, mint õk.
Senkitõl sem remélhetünk annyi önzetlen
szeretetet, mint az édesanyánktól és az
édesapánktól. Egyetlen embertársunktól
sem várhatunk annyi viszonzást, mint a
gyermekeinktõl. A karácsony a családban
megtapasztalható kölcsönös odaadásnak,
egymásért élésnek az ünnepe. Ezekben a

napokban sikerül igazán kifejezésre
juttatnunk az állandó szeretetünket,
melyet a fáradtságos hétköznapok néha
beárnyékolnak. Elõfordulhat, hogy
önvizsgálatot tartunk és érezzük, hogy
adóságunk van egymással szemben a
szeretet terén. Bátran vállalni kell az
adósság törlesztést, vissza kell
tekinteni, értékelni cselekedeteinket,
elismerni tetteink negatív
következményeit is. A karácsony
egyedüli programja szeretni, szeretetet
megvallani, mert az nem gyengeség,
hanem a legnagyobb erõ, mérhetetlen
biztonság és pótolhatatlan boldogság.
Áldott, szeretetteljes karácsonyi
ünnepeket kívánok Önöknek és
családtagjaiknak.
Az új évre csak egy kívánságom van,
mindnyájan kapjuk vissza az átlag
normális életünket és ezzel boldoggá
válhatunk.
Csorba János
polgármester
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag boldog új évet
kíván az önkormányzat képviselõtestülete, munkatársai és a hivatal
dolgozói!

Ady Endre: Harang csendül
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba'
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

Önkormányzati hírek

Hûség nap - Díjazottak
1 9 2 1 . d e c e m b e r 1 4 - é n S o p ro n
lakosságának több mint 72 százaléka
döntött úgy, hogy Magyarországhoz
szeretne tartozni.
Ez azért is érdekes adat, mert a város
lakossága 52%-ban német ajkúakból állt,
ennek ellenére a város többsége
Magyarországot tekintette hazájának. Itt
érdemes belegondolnunk, hogy milyen
eredmények születhettek volna Nagy
Magyarországon, ha a gyõztes nyugati
hatalmak megengedték volna, hogy
éljenek az emberek demokratikus
jogaikkal és az ország lakosai
népszavazáson döntsék el
hovatartozásukat. Az 1921-es
népszavazáson Sopron és még nyolc
község Harka, Ágfalva, Bánfalva,
Fertõrákos, Balf, Fertõboz, Kópháza és
Nagycenk, úgy döntött, hogy
Magyarországhoz kíván tartozni.
Nagycenken december 16-án került sor
a szavazás lebonyolítására. Nagycenk
99,5%-ban szavazott Magyarország
mellett, 1041 szavazatra jogosult lakos
volt, ebbõl 1039 részt vett a szavazáson
5-en szavaztak Ausztria mellett.
1922-ben az országgyûlés a soproni
népszavazás emlékének törvénybe
iktatásáról szóló 1922. évi XXIX.
törvényben a Civitas Fidelissima, azaz a
Leghûségesebb Város címmel jutalmazta
Sopront. 2001-ben, pedig Magyarország
Kormánya a népszavazás emlékére
december 14-ét a Hûség Napjává
nyilvánította.
Ezen figyelemre méltó eredmény
függvényében nagycenkiként
kötelességünk minden évben
megemlékezni errõl az eseményrõl és
büszkének lenni arra, hogy Nagycenk és a
környék polgárai hûen kitartottak
Magyarország mellett a népszavazáson.
Nem felejthetjük el elõdjeink tettét, akik
példát mutattak hûségbõl és
hazaszeretetbõl, és ezt a példát a XXI.
században is követnünk kell, hiszen

Nagycenk a Legnagyobb Magyar
legmagyarabb települése.

Az elmúlt években a kialakult
hagyomány szerint a Hûség napi
ünnepségen az önkormányzat megteszi
a civil szervezetek felé a
köszönetnyilvánítást, illetve az aktuális
díjakat át adja. Sajnos, az idei évben,
mint sok minden más ez is másképp
alakult, a jelenlegi járványügyi
intézkedések miatt. Ünnepséget nem
tarthatott az önkormányzat, ám a díjak
átadására sor került. Nagycenk
Nagyközség Önkormányzata minden
évben a Hûség Napján az Év Közössége
Díjat adományozza, azoknak, akik a
község fejlõdéséért sokat fáradoztak,
vagy hírnevének öregbítéséhez
hozzájárultak. Eddig háromszor került
át adásra ez a díj.
Ez eddigi díjazottak:
2017: Nagycenk Község Önkéntes
Tûzoltó Egyesülete
2018: Aranypatak Óvoda dolgozói
közössége
2019: Nagycenki Vegyeskar
A 2020-as év díjazottja:
Aranypatak Horgászegyesület
A horgászat nagyon népszerû sport, a
horgászok nagyon találékonyak és
összetartanak. Ennek eredménye lett a
nagycenki Laposréti-tó.

Régi álom volt a nagycenki horgászok
részérõl egy helyi horgásztó, egy otthon,
saját „pálya” a sportolásra.
2012-ben egy kisebb baráti társaság
elérkezettnek találta az idõt, hogy konkrét
ötlettel megkeressék az önkormányzatot,
ahol a kérésük egyöntetû támogatást
kapott.
A kiszemelt terület állami tulajdonban
volt, évekig tartó adásvételi eljárást
követõen önkormányzati tulajdonba
került, közben 2013. február 22-én 15
alapítótaggal megalakult az Aranypatak
Horgászegyesület.
Az önkormányzat és a horgászegyesület
együttmûködési megállapodást kötött,
melyben az egyesület vállalta a tó
tervezését, kivitelezését, karbantartását a
használat fejében.
Az ötven fõre bõvült tagság lelkesen
fogott hozzá az emberfelettinek tûnõ
feladathoz, egy közel három hektáros
fákkal, cserjékkel benõtt, évtizedekig
érintetlen területen kialakítani egy másfél
hektár vízfelületû horgásztavat.
Kezdettõl az volt a cél, hogy ne csak a
horgászoknak, hanem minden természetet
szeretõnek felüdülést jelentsen ide kijárni,
sétálás közben feltöltõdni, aktívan
pihenni. Több évig tartó példaértékû
összefogás eredménye lett a csodálatosan
szép horgásztó.
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Hûség nap - Díjazottak
Üzenete, hogy kitartással, alázattal a
lehetetlennek tûnõ dolgok is
megvalósulhatnak.
Az egyesület jelenleg 65 taggal mûködik,
évente 500 az eladott napijegyek száma,
ami a tó népszerûségét mutatja a környezõ
falvakban, városokban is.
Szintén nagyon közkedveltek az
egyesület által szervezett
horgászversenyek.
Évente 7- 8 alkalommal rendeznek egész
napos vagy egész éjjeles küzdelmet, ahol
a horgászok 10 órán keresztül próbálnak
túljárni egymás és fõleg a halak eszén.
Ezeken a versenyeken 400 600 kg közötti
a résztvevõk összes fogása, ez
bizonyítéka a tó halállománya a
haltelepítésnek és a természetes
szaporulatnak köszönhetõen kiemelkedõ.
Az egyesület vezetõsége jól gazdálkodik,
folyamatosan fejleszti eszközállományát,
csinosítja közösségi házát.
2019-ben elkezdték a patak másik oldalán
egy szabadidõpark építését, a 120 fával
beültetett és pihenõkkel kialakított
kellemes környezet újabb lehetõség lesz a
helyi túrázok számára.
Az egyesület tagjai önkéntesen, szívvellélekkel munkálkodnak a közösségükért,
amit létrehoztak az elmúlt pár évben az
példaértékû. A koronavírus évében is, a
szabályok betartása mellett rendesen
üzemeltették, gondozták a halállományt a
tavat és teljes környezetét.
2020-ban huszadik alkalommal
adtuk át a Nagycenkért Díjat!
Az elõzõ díjazottak:
1993: Keszei Dénes
1994: Deutsch Anna
1995: Kovács Ferenc
1996: Dr. Környei Attila
2000: Szalay Gergely
2001: Csorba János
2002: Szekendy Szaniszló Jenõ
2005: Horváth Endre (Post humus)
2008: Id. Vágvölgyi Ottó
2008: Hegedüs Ferencné
2011: Gráf Gyula
2014: Dr. Horváth András
2014: Keszei István
2014: Kocsis Sándor

2015: Horváth László
2016: Erdõsi Ferencné
2017: Udvardi Imréné
2018: Ragats Imre
2019: Horváth Jánosné
A 2020-as év díjazottja:
Horváth Rezsõ
Az Önkormányzat képviselõ testülete a
közösség fejlõdéséért, hírnevének
öregbítéséért több éven át végzett önzetlen
fáradozásért 2020-ban Horváth Rezsõ urat
Nagycenkért díjban részesíti.
Horváth Rezsõ tõsgyökeres nagycenki
családból származik.
Családját a több ágú Horváth családok
megkülönböztetésére az Andor Horváth
ragadványnévvel különböztetik meg
falunkban már több mint száz éve. A család
tagjai rendkívül sokoldalú iparos és paraszt
emberek voltak, a múltban is meghatározó
személyek az egyházi és világi közéletben.
Ennek az értékes családnak kimagasló
tagja Rezsõ, aki fiatal kora ellenére
egyértelmûen kiérdemelte a falunk
legnagyobb díját.
A rendszerváltás utáni második képviselõ
testületnek már tagja volt, összesen négy
polgármester regnálása alatt szolgálta a
falut ezidáig 20 éven keresztül. Közel ennyi
ideje tagja az egyházközség tanácsadó

testületének. Ezenfelül tagja a tûzoltó,
galamb, horgász egyesületeknek, alapítója a
Beszélõ Kõemlékek Alapítványnak.
Fiatalabb korában versenyszerûen sportolt a
helyi egyesület kézilabda és labdarugó
csapataiban.
A tûzoltóegyesület parancsnok
helyetteseként, meghatározó szerepe van az
új õrs és tûzoltó múzeum létrehozásában.
Szinte állandó résztvevõje az egyesület
tûzeseteknél és mûszaki mentéseknél történõ
bevetéseinek, hõsiesen segítséget nyújtva a
szerencsétlenül járt embereken.
Ötletgazdája és pályázatok felkutatásával
megvalósítója a szoborparknak és a remete
kápolnának.
Évente tízezrek csodálják meg ezt az
unikumnak számitó turisztikai látványosságot.
Két lábon járó nagycenki lexikon, nála
pontosabban senki nem ismeri a falu
történetét, a birtokviszonyokat, a közmû
térképeket azonnal, fejbõl tudja.
Páratlan gyakorlatiasságával a falunkban
felmerülõ összes gondra, bajra azonnal van
megoldása.
Utánozhatatlan, legendába illõ a fizikális
probléma megoldó képessége.
Munkássága elméletileg példaképnek
állítható, de a gyakorlatban szinte lehetetlen
ennyi mindent egy emberként megvalósítani.
Gratulálok a díjazáshoz és biztos vagyok bent
ez az elismerés további motivációt jelent
számodra.
A falunak még sokáig nagy szüksége van
rád.
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2012-ben a Képviselõ-testület úgy
határozott, hogy megalapítja, újra
létrehozza a Nagycenk díszpolgára
címet. Eddig két ízben adták át az
újonnan létre hozott címet.
2013: Simon Péter
2014: Meizl Valéria
A 2020-as év díjazottja:
Dr. Franckné Dr Szakál Mária Irma
A községháza átadásának évében 1927ben az akkori elöljáróság köszönete jeléül
Nagycenk Díszpolgára címmel jutalmazta
gróf Bethlen István miniszterelnököt, dr
Östör József országgyûlési képviselõt és
Herczeg Ferenc írót.
A községháza építés anyagi támogatásáért
és a Széchenyi kultusz ápolásáért kapták
az elismerést.
Tíz évvel késõbb a Reindinger Károly
cukorgyári igazgató a falu közéletéért
végzett tevékenységéért kapott
díszpolgári címet.
2012-ben a képviselõ testület
szükségesnek érezte a megszakadt
hagyományt felelevenítve, újra
rendeletileg megalkotni a Nagycenk
Díszpolgára Címet.
A címet olyan köztiszteletben álló
személy kaphat, aki nem nagycenki lakos,
és valamely tevékenységével, kiemelkedõ
munkájával, vagy egész életmûvével
községen belül általános elismerést
szerzett.
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
harmadízben adja át a díjat, mellyel Dr.
Szakál Mária háziorvos asszony 33 éves
áldozatos munkáját kívánja megköszönni.
A doktornõ 33 éve gyógyít bennünket,
hallgatja elkeseredett panaszainkat,
megnyugtat, reményt nyújt számunkra
lelki és testi fájdalmainkban.
Szinte egész aktív pályáját itt töltötte,
ismer minden családot, korosztályomat
illetõen gyógyította nagyszüleinket és
most már az unokáinkat.

Évente 15 000 rendelõben és 700
rendelõn kívüli orvos - beteg találkozó
melyet nyugodtan nevezhetünk
emberfeletti munkavégzésnek.
Ilyen hosszú idõ után is a türelme és
alázata a betegekkel szemben csodálni
való.
Kedvességét, mindig mosolygós
tekintetét, fiatalos lendületét, akik
ismertük soha nem fogjuk elfelejteni.
Szakmai tapasztalatával,
bölcsességével és ami a legfontosabb
emberségével nagyon magasra helyezte
a mércét.
Házi orvosi pályája utolsó évében egy
teljesen ismeretlen világjárvány elleni
küzdelembõl is példamutatóan kivette a
részét, kockáztatva ezzel a saját és férje
egészségét.
A doktornõ számára a háziorvosi praxis
átadásánál egyetlen szempont volt az
irányadó a betegeinek az érdeke.
A három évtized alatt folyamatosan
részt vállalt a közösségi életben, a helyi
vöröskereszt elnöke volt, a Nagycenkért
Alapítvány kuratóriumi tagja, az

önkormányzat szociális bizottságának
volt tagja, állandó rovata volt a Cenki
Híradóban, ahol a betegségek
megelõzésére a védekezésre hívta fel a
figyelmünket.
Kedves doktornõ mi Nagycenkiek
csodálattal tekintünk önre, mindig
tisztelettel és hálás szívvel gondolunk
önre, mint Nagycenk Díszpolgárára.
Hosszú boldog nyugdíjas éveket
kívánunk Önnek, melyet töltsön
szeretõ családtagjai körében,
csodálatos unokái között.

Csorba János
polgármester
A méltatások a díjátadón
hangzottak el!
Az eddigi díjazottakról a
www.nagycenk.hu honlapon olvashatnak
részletesebben!
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Civil szféra
Búcsú a nagycenkiektõl
Kedves Nagycenkiek!
Amikor 1987 november elsején az
újonnan átadott egészségházban, mint
frissen ki nevezett körzeti orvos
elkezdtem dolgozni azzal a szándékkal,
hogy sok beteget meg fogok gyógyítani,
hogy többeknek az állapotán
gyógyszerekkel tanácsokkal majd javítani
tudok, de hogy ennek a sokoldalú
szerteágazó feladatnak ilyen támogató
légkörben az emberek bizalmát élvezve
tudok majd eleget tenni csak reméltem.
Igyekeztem felkészülni.
Gyõrben érettségiztem kémiam biológia
tagozatos gimnáziumban, Pécsett jártam
az Orvostudományi Egyetemre
Szombathelyen a megyei kórházban
töltöttem gyakorlati éveimet. A diploma
megszerzése után a soproni kórház
belgyógyászati osztályán dolgozva
szereztem meg azokat az ismereteket,
amelyekkel már önálló felelõs döntéseket
hozó orvosként is segíteni tudtam a
hozzám fordulóknak.
Szerencsés embernek tartom magam.
Szeretõ de a teljesítményt megkövetelõ
családban nõttem fel. Négyen vagyunk
testvérek, Ildikó húgom Gyõrben
belgyógyász, háziorvos, Imre öcsém
Komáromban orvosigazgató, kardiológus
szakorvos, Gabriella húgom Gyõrben
mérnök tanárként dolgozik. Életem elsõ
szakaszát szüleim és testvéreim
határozták meg. De a sors késõbb is
kegyes volt még az egyetemen
megismertem Dr. Fanck Jánost, aki 42 éve
a férjem és mindenben a társam.
Orvosilag, emberileg és családilag is
sokat köszönhetek neki. Petra lányunk két
gyermekes anyuka, közgazdasági
végzettségû és pénzügyi területen
dolgozik Budapesten.

szakdolgozóival, a mentõszolgálat
m u n k a t á r s a i v a l . J ó
munkakapcsolatban, egymást segítve
tudunk együtt dolgozni a védõnõvel, az
asszisztens nõvel. Szaktudásuk,
emberségük segítségével az egyre
növekvõ feladatokat megtudtuk oldani.
Nagycenk Nagyközség mindenkori
felelõs vezetõi, képviselõi
lehetõségükhöz mérten segítségünkre
voltak mûszer beszerzésben,
továbbképzésben, karbantartásban,
felújításban.
Tudtunk együtt örülni a folyamatos
fejlõdésnek és az elért
eredményeknek.
Sokat köszönhetek Nagycenk
mesterembereinek is, akik elsõszóra
rögtön jöttek segíteni, ha baj volt a
villannyal, vízzel, ha szél kifordította az
ajtót, ha függönykarnist kellet felfúrni,
ha reggel leszakadva találtuk a neon
világítás burkolatát. Oldalakon át
tudnám sorolni azoknak a
nagycenkieknek a nevét, akikre hálásan
gondolok és akiket a szívembe zártam.
Nagycenknek és a nagycenki
embereknek köszönhetem, hogy életem
itt eltöltött szakaszában sok siker
élményben, örömben, meghitt emberi
kapcsolatokban volt részem, hogy
megbecsült orvosnak érezhettem
magam.
De az idõ halad. 67 éves leszek,
búcsúzni kell.

Az új háziorvos Dr. Koloszár Gábor
friss erõvel, lelkesedéssel, széleskörû
tudással áll 2021 januártól a lakosság
szolgálatába. Bene Tímea
asszisztensnõ és Csitkovicsné
Prajczer Erika védõnõ segítik majd
munkájában. Mindenkinek sikeres,
A háziorvoslás egy összetett csapat boldog életet és jó egészséget kívánok.
munka, nem egy magányos
tevékenység, mint sokan gondolják.
Dr. Szakál Mária
Együtt kel mûködni a kórházi osztályok és
szakrendelések orvosaival,

Karácsonyi gondolatok
Karácsony szent idõ, amikor a szeretetnek és
az ajándékozásnak különös értelme van.
Megajándékozzuk egymást, mert Isten
megajándékozott minket saját Fiával. A
betlehemi gyermek arca mosolyog minden
igaz karácsonyi ajándékból, õ ad, ünnepi
ragyogást minden kedves apróságnak, ha a
díszes csomagolás alatt valóban a
szeretettünk, a szívünk van, ha karácsonykor
az Istentõl kapott legnagyobb kincset, az õ
szeretett Fiát akarjuk egymásnak ajándékozni.
Karácsony ünnepén meghatott tisztelettel
vesszük körül Jézus születésének titkát.
Megállunk a jászol mellett, és valamit
megértünk abból, hogy Isten Fia közénk jött.
Mindig itt vannak azok, akikben nagyon sok a
kérdés vagy a kétely. Gondokkal töprengeni,
kérdésekre feleletet keresni, élethelyzetekben
világosan dönteni, vallást, világnézetet vállalni
mindig kemény és nehéz dolog. És hányan
vannak akik megfutamodnak a válaszadás és
problémák elõl. Minél inkább halogatjuk a
kérdést, annál jobban kínoz minket, egyre
jobban érezzük, hogy valami hiányzik a
teljességhez, az egészhez. Kell a karácsony
ünnepének, a szent éjszaka világító sötétjének
a szívet, lelket feloldó melegsége, hogy erre a
teljességre kitárjuk a lelkünket. Isten nem
szavakkal, nem érvekkel akar válaszolni a
kérdezõ és kérkedõ embernek. Az Isten
válasza, hogy amikor eljött a teljességet már
befogadni képes idõ, akkor elküldte Fiát. Itt van
a gyermek, és õ a felelt kérdéseinkre.
Karácsonykor a gyermek körül mi mindannyian
hívõ emberek vagyunk.
Kívánom, hogy ezekkel a lemondásokkal teli
idõszakban mindnyájan visszataláljunk
karácsony ünnepének igazi üzenetéhez.
Jézus Krisztus emberré lett és születésével
szeretetet hozott a világba. Az idei karácsony
legfõbb ajándéka legyen az õszinte szeretet,
szeretteink és a világ felé.

Szarka Gábor
plébános
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Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Az elmúlt másfél hónap kicsit
nyugalmasabban telt Nagycenk Község
Önkéntes Tûzoltó Egyesületének háza táján,
de az idõszak eseményeibõl szeretnék
kiemelni néhányat, mielõtt némi
figyelemfelhívásra és a köszönet hangjaira sor
kerül.
Október elején tárgyalta a képviselõ testület az
egyesület szakmai és gazdasági beszámolóját
a múlt évrõl, melyet elfogadott. Egyesületünk
tagjai kisgépes oktatáson vettek részt
szivattyúk és gépjármûfecskendõ
üzemeltetése témakörében, a vezetõség
pedig újabb pályázatok beadásán dolgozott. A
hónap közepén gázszivárgás miatt kaptunk
riasztást a Soproni utcába. Kiérkezés után
megtörtént a közmû elzárása, így a
veszélyhelyzet megszüntetése. A
továbbiakban a soproni tûzoltók és a
gázszolgáltató szakemberei intézkedtek. A
következõ napokban aztán ismét felpörögtek
az események. Gépjármûveink téli
felkészítése zajlott, a hagyományokhoz híven
a falukarácsonyfát „repítettük” a térre,
pályázati forrásból beszerzett felszereléseket
vettünk át s vettünk leltárba. Október végén a
két fõút keresztezõdésében történt baleset
felszámolására kaptunk értesítést. Két
személyautó karambolozott a jelzett helyen,
ahol áramtalanítást és forgalomirányítást
végeztek a kollégák. Ezekben a hetekben is
folytatódtak a fertõtlenítési munkálatok,
mellyel igyekszünk hozzájárulni a saját
lehetõségeinkkel a vírus terjedésének
lassításához.
Az alakuló szertár és múzeum épületek elõtt
murva terítésére és döngölésére került sor,
külsõ körleten tevékenykedtünk, az eddig
beszerzett autók a már fedett épület alá
kerültek télvíz idejére. Múzeumi beszerzõ
körúton voltunk, ezúttal Fertõdön, ahonnan
értékes relikviákkal térhettünk haza, mind
régiségek mind egyedi tûzoltó tárgyak
tekintetében.
A szertár és a múzeum jövõ évre tervezett
átadása kapcsán folyamatosan tervezünk,
gondolkodunk és dolgozunk. A tervek
megvalósítása során még rengeteg munka vár
ránk, amelyet igyekszünk legjobb tudásunk
szerint megoldani és a területen egy modern
tûzoltó létesítmény és egy tartalmas kiállítás
megvalósításában továbbra is aktív szerepet
vállalni. A szertár folyamatos munkái és a
múzeum építése nem valósulhatna meg
csupán a mi lelkesedésünkkel és munkánkkal,
hiszen anyagi forrásainkból a beruházás
töredéke lenne csak megvalósítható.
Polgármester Úr, a képviselõk és az
önkormányzat dolgozóinak erkölcsi és
anyagi támogatását az idei évre
vonatkozóan szeretnénk írott formában is
megköszönni a Cenki Híradó hasábjain

keresztül! Bízunk a további jó
kapcsolatban, a jövõben is számíthatnak
ránk a közös projektek megvalósítása során.
A hónap derekán bõvült az úthálózat, ahova
egyesületünk vonulhat káreset
felszámolása céljából, miután az M85
autóút újabb szakasza átadásra került. Erre
való felkészülés jegyében vehettünk részt a
soproni kollégákkal együtt az út bejárásán
Sopron kelet csomóponttól a
fertõszentmiklósi csomópontig, érintve ezzel
természetesen a nagycenki fel- és lehajtókat
is. Térképet is magunk elõtt tartva autóztunk
végig az említett szakaszon, megtekintettük
a vonalvezetést, csatlakozási pontokat és a
pihenõt. Olyan téren szerencsések vagyunk,
hogy a környék lakói közül sokan
rendszeresen autóznak autóúton vagy
autópályán, de bizonyára sokan lesznek,
akiknek ez újdonságot jelent majd, ezért
ezzel kapcsolatban pár gondolat. Legyünk
türelmesek, ha valaki elõttünk keresi a
helyes felhajtót. Ha véletlenül rossz irányba
hajtottunk fel, ne kezdjünk szabálytalan és
balesetveszélyes manõverekbe, hanem
legyen ismert elõttünk, hogy 10, illetve 12 km
múlva van lehetõségünk kihajtani, s a helyes
irányba újból visszatérni. Szintén legyünk
figyelmesek a kihajtóknál, illetve a pihenõ
melletti elhaladáskor. A sötét, ködös, párás
idõ, a sáros, deres, havas és lefagyott
utakon való közlekedés az elsõ
veszélyforrás. 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. 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 nagyon
óvatosak. S ami minden felsorolt veszélyforrás
esetén jól jöhet, az 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!
A tûzoltó egyesület vezetõsége és a magam
nevében szeretném megköszönni tagjaink
áldozatos, felelõsségteljes, kitartó önkéntes
munkáját az év folyamán, mellyel a mentõ
feladatokat, a vállalt készenléti órákat, az
egyesület napi és jövõt építõ feladatait ellátták!
Újra hatalmas köszönet a családtagoknak,
akik - a háttérben bíztatva és támogatva
bennünk - számunkra lehetõvé tették az
önkéntes munkára áldozott idõt! A köszönet
hangjai pedig Önöknek, olvasóknak is
szóljanak! A megvalósult programok során
tartalmas órákat töltöttünk el a legkisebb
csemetékkel, felnõttekkel és az idõsebb
korosztály képviselõivel is. Adójuk 1%-ának
felajánlásával támogatásban részesítették az
egyesületet, mellyel újra fejlesztéseink segítik.
A legfontosabb pedig, hogy számos
alkalommal visszacsatolást kaptunk az
elvégzett munkákkal és a megjelenõ írott vagy
közösségi médiás anyagokkal kapcsolatban,
ami amellett, hogy jó érzéssel tölt el bennünk,
pozitív hozadékkal is bír, hiszen nemcsak
olvasták a cikkeket, illetve bejegyzéseket,
hanem az információk meg is ragadtak
Önökben a tapasztalatok alapján. Bízunk
abban, hogy a káresetek megelõzését segíteni
tudtuk hasznos információkkal és tesztekkel,
ezzel is megõrizve közösségünk értékeit! Az
egyesület tagjai nevében Mindenkinek
Nagyon Boldog Karácsonyi Ünnepeket,
meghitt perceket, jó pihenést és Boldog
Új Évet kívánunk!
Ragats Péter
parancsnok
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Nagycenki Vegyeskar

Eu Charter Hírek

Kórusunk 2008 õszén alakult Kiss
Vidor tanár úr vezetésével, mint templomi
kórus. Elsõsorban egyházi eseményeken
énekeltünk.
Részt vettünk kórustalálkozókon.
Rendszeresen tartottunk adventi
koncerteket, a templomban és az adventi
vásárokban.
2019 õszén - tanár úr nyugdíjba
vonulásával - Zámolyi-Hanis Petra
vezetésével folytattuk tovább az éneklést.
Tavasszal Petra édesanya lett.
Az idei évben a kórus egyesületté
a l a k u l t , N a g y c e n k i Ve g y e s k a r
Kulturális Egyesület néven.

Sajnos 2020-ban a Covid-19 miatt minden
tervezett EU Charter rendezvény, esemény,
találkozó elmaradt.
Természetesen a kapcsolatot az országokkal
online tartjuk.
Májusban az Európa Napot online kulináris
esttel ünnepeltük úgy, hogy 9 ország vett részt
és mindenki egy másik ország jellegzetes
ételét készítette el.
Így egy online közös vacsorával ünnepeltünk.
2019 évben Nagycenk nevében pályáztunk a
Charta felnõtt 2 éves programjaira, amit
sikeresen megnyertünk 150e Euro értékben.
Igy az elkövetkezõ 2 év programjaira meg van
a fedezet.
Tervezettek szerint a következõképpen
alakulnak a találkozók:
A reFORM projekthez 2021-ben az alábbiakat
tervezzük:
Esch, Hollandia 2021. május 12-16.
Bienvenida, Spanyolország 2021. július 8-12.
ezekre a találkozókra Nagycenkrõl is 4 fõ
felnõtt fog utazni
A LYCEUM projektben, ami a fiatalokat érinti
2021-ben:
Cashel, Írország 2021 május 27-30.
Bienvenida, Spanyolország 2021. július 8-12.
Ockelbo, Svédország 2021. augusztus 26-29.
Mindhárom találkozóra 4 fõ fiatal fog a
tervezettek szerint utazni.
Természetesen mindezt a Covid szituáció, a
járványhelyzet és az országos rendeletek
fogják befolyásolni és meghatározni.
Készül egy új charta zászló, melyet 2021-ben
minden ország meg fog kapni.

Jelenleg az nemzetközi Adventi naptár
projekt fut, ami azt jelenti, hogy minden nap
a Charter of European Rural
Communities facebook oldalán megjelenik
egy - egy ország karácsonyi üdvözlete.
Nagyon hangulatos, nézzétek naponta,
természetesen mi, mint Nagycenk is részt
veszünk benne! Vigyázzunk egymásra
annak reményében, hogy a jövõben ismét
utazhatunk és találkozhatunk nemzetközi
barátainkkal!
Ezúton kívánok mindenkinek boldog,
békés Karácsonyi Ünnepeket és
egészséges Charta találkozókban (is)
gazdag Újesztendõt!

Lukács Zsuzsanna

Drüszler Edit vezetésével világi és
egyházi mûveket tanulunk. A tavalyi
évben megkaptuk Nagycenk Nagyközség
Önkormányzatától az év közössége díjat
és ennek szellemében szeretnénk folytatni
a tevékenységünket és továbbra is részt
venni a falu kulturális életében.
A próbákon a kemény munkát az
összeszokott közösség vidámsága
enyhíti.
A járvány végével folytatjuk a próbákat,
amelyre szeretettel várunk minden
énekelni szeretõ lányt, asszonyt, fiút és
férfit.
Nagycenki Vegyeskar
Kulturális Egyesület
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Sportegyesület - labdarúgás, asztalitenisz
A 2020-as év sajnos a labdarúgásban
sem úgy zajlott, ahogy azt elterveztük.
A 2019-20-as idény minden megyei
felnõtt és utánpótlás második féléves
bajnokságai, mérkõzései elmaradtak.
Felnõtt fél távnál a képzeletbeli dobogó
harmadik helyén állt és mivel a
bajnokságot felfüggesztették, így a csapat
a harmadik helyen végzett. Ehhez
gratulálunk minden játékosnak, edzõnek,
stábtagnak.
Több hónapnyi futball nélkül nagy
lelkesedéssel vágtunk neki az új
szezonnak mind felnõtt, mind utánpótlás
szintjén. Nagy öröm számunkra, hogy

egyre több gyermek csatlakozik az
egyesületünkhöz, és nem csak
tehetséges és lelkes játékosaink
vannak, hanem egy kitûnõ közösséget
is alkotunk. A legifjabb focistáink
rendszeres résztvevõi a Bozsik
rendezvényeknek és korosztályos
bajnokságoknak, mérkõzéseknek. A
gyerekek szívvel-lélekkel játszanak
minden eseményen és szép
eredményeket érnek el. Felnõtt és ifi
csapatunk õszi szereplése váltakozó
volt, szép gyõzelmek mellett sajnos
akadtak bosszantó vereségek is.

Célunk, hogy ezeket a hibákat a téli
felkészülés során kijavítsuk és minél jobb
tavaszi szereplésben bízunk. Jelenleg négy
szakképzett edzõ és egy kapusedzõ végzi a
csapatok felkészítését.
Az egyesület minden vezetõje, edzõje és
játékosa nevében áldott, békés
karácsonyi ünnepeket és sikerekben
gazdag boldog új évet kívánunk!
Labdarúgó Szakosztály vezetõsége

Félévhez érkeztek a 2020/21-es
Asztalitenisz csapatbajnokságok.
Sajnos a vírushelyzet miatt, a hatodik
forduló után szüneteltetni kényszerültek.
A folytatás idõpontja még kérdéses. A
Nagycenki Asztalitenisz Szakosztály
NB2 osztályban egy, illetve Megyei
osztályban két csapattal képviselteti
magát.
Az elsõ csapat célja, a tisztes helytállás,
tapasztalatszerzés és a bent maradás
kiharcolása. Jelen állás szerint ez
sikerülni látszik.
Megyeiben az egyes gárda a dobogó
harmadik fokán áll, minden esély megvan
ennek megtartására, akár elõrébb jutásra.
A kettes csapat minél több játékos
számára biztosítja a játéklehetõséget,
ezzel szintén cél a tapasztalatszerzés,
meccsezési lehetõségek.
Sajnos a járvány miatt az egyéni országos
versenyek is felfüggesztésre kerültek.
A hagyományokhoz híven a Családi és
Szalay Gergely emlékverseny
megrendezése tervben van, ahogy
lehetséges megrendezésre kerülnek.
Asztalitenisz Szakosztály vezetõsége
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Köszönetnyilvánítás
Tisztelt Polgármester úr!

beszerzéssel új berendezések Digitális
RTG, Lézer készülék, légtisztító klíma,
a Covid 19 járványhelyzet kezelésére
Germicid lámpa, UV4AIR levegõ
csíramentesítõ készülék lett telepítve.
A belsõ vízellátó rendszerrel lehetõvé
vált a folyamatos vírus, baktérium és
egyéb kórokozó ágensektõl, vezetékes
vízzel kapcsolatos többi káros
jelenségtõl mentes ellátás.A gépre
szerelt AG NEOVO DR22 orvosi
monitor, valamint a Moutwatch
intraoralis kamera a tökéletes
betegtájékoztatást teszi lehetõvé. A
beteg a székben ülve egybõl láthatja a
róla készített rtg felvételeket, élõben
megnézheti szájképleteit.
Az adminisztrációt papír alapúról
digitálisra cseréltük ebben az évben, a
betegek a kapott idõpontról e-mail
értesítést kapnak, naplózás, karton,
számlázás stb. online történik.
A Covid 19 járványra tekintettel az
ünnepélyes átadásra sajnos nincs mód
ezért ezen a módon szerettem volna
Önöknek kifejezni hálánkat, hogy
támogattak célunk megvalósításában, a
még jobb betegellátás
megvalósításában.

Szeretném kifejezni köszönetünket
Betegeim és magunk nevében, hogy
támogattak alapellátó fogszakorvosi
rendelõnk felújításában.
Az önkormányzat a Magyar Falu Program
pályázat útján 1.500.000 Ft értékben
kézieszközökkel, valamint a felújításhoz
anyagilag járult hozzá, amit ezúton is
szeretném megköszönni a
polgármestereknek, jegyzõknek és nem
utolsó sorban a képviselõ testület
tagjainak.
Jelenlegi nagycenki rendelõintézet
önerõbõl 2005-ben került kialakításra. A
berendezés a folyamatos karbantartásnak
köszönhetõen mindezidáig folyamatosan,
meghibásodás nélkül üzemelt.
A nagyszámú betegforgalom és az eltelt
15 év szükségessé tette, hogy egy új
egységkészülék beszerzése megtörténjék,
ezzel is a biztonságos, permanens beteg
ellátás biztosítva legyen.
A felújítás során a rendelõ festése,
burkolat, vízlágyító, légtechnikai gépek
és a fogászati egységkészülék cseréje
történt meg november elsõ hetében.
Ezzel az új Castellini Skema 6 géppel egy Köszönettel:
prémium kategóriás eszközzel
Dr. Szemerédi László
kezelhetjük kedves eddigi és leendõ
Fog- és szájbetegségek szakorvosa
betegeinket. Az elmúlt évek alatt sajáterõs
Címzetes fõorvos

Aranypatak HE hírei
Az aranypatak Horgászegyesület
tevékenyen töltötte az idei évet is, soksok változás, fejlesztés történt a horgász
tavon és a tó melletti parkban is.
Több alkalommal telepítettünk, fõleg
pontyot és amurt, de került a tóba csuka,
süllõ is.
Az idei járvány idõszakában rengeteg
napijegyes horgász jelent meg a tóparton,
akik szép számmal fogták meg az
engedélyezett halmennyiséget.
Természetesen a szabálytalanságok is
megszaporodtak, így volt dolga az
egyesület halõreinek folyamatosan. A
tapasztalatokat összegezve került
bevezetésre az idei évtõl az úgynevezett
sportjegy azoknak a horgászoknak, akik
halat nem visznek el, illetve
párhuzamosan megdrágult a napijegy,
amivel halat is vihettek a horgászok.
A tó körüli munkákat továbbra is tagság
aktív bevonásával, zömmel társadalmi
munkában tudja egyesületünk megoldani,
a tagság gerincét adók áldozatos
munkájának köszönhtõen. A versenyek
elõkészítése és jó hangulatú
megrendezése a tagoknak köszönhetõ,
ezzel sikerül a tó jó hírét a környezõ
falvakba is tovább öregbíteni. Az elmúlt
évben a járvány miatti korlátozások
feloldása után hat versenyt rendeztünk,
amiket versenyenként 40-60 fõ vett részt
200-600 kilogrammos átlagos
versenyenkénti halfogásokkal.
A legjelentõsebb fejlesztések a tó melletti
szabadidõparkban látszanak, ahol a nyári
idõszakban megtörtént a terep rendezése,
az õszi idõszakban a meglévõ fákat még
több mint 100 facsemete elültetésével
bõvítettük. A következõ évben füvesítünk,
kihelyezésre kerülnek a fedett padok,
kialakul egy újabb közösségi színtér,
ahova érdemes lesz kisétálni, kiülni,
kutyát sétáltatni, kirándulni.
Reményeink szerint az idei évben
elkészülnek a horgászházak, szebb és
biztonságosabb lesz a horgásztó partja.
Elkészül az autópálya is, így a csökken az
építkezéssel járó forgalom. Bár az út
forgalma nyilván plusz zajt fog jelenteni,
illetve Bécsi-domb alagutjának építése
miatt még jelentõs lesz a teherszállítás, de
reméljük, nem fogja érdemben zavarni a
szabad idejüket a tó partján töltõ
vendégeinket.
Tagjaink érvényes területi jeggyel 2021.
január 31-ig horgászhatnak, napijegyet
az egyesület már nem ad ki az idei évre.

Civil szféra

Aranypatak HE hírei
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!
Felhívjuk a horgásztavat látogató
lakosok figyelmét, hogy hideg idõ
esetén a tó befagyott jegére menni
szigorúan Tilos és Életveszélyes! A
f e l e l õ t l e n v i s e l k e d é s b õ l e re d õ
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!
Egyesület vezetõsége

Civil szervezetek jókivánságai

Aktuális

Mikulás látogatása Nagycenken

Liturgikus rend
December 24. csütörtök 17.00 óra karácsony
vigília szentmise, ha a Kormány engedélyezi
az esti kijárást, akkor 22.00 óra
December 25. péntek Karácsony 09.00 óra
ünnepi szentmise
December 26. szombat 09.00 óra ünnepi
szentmise
December 27. Szentcsalád vasárnapja 09.00
óra szentmise
December 31. Csütörtök Szilveszter 16.00
óra Év végi hálaadás
Január 1. péntek Újév 09.00 óra szentmise

Kedves Nagycenkiek!
2020 végére egyértelmûvé vált
számunkra, hogy egy rendhagyó évet
zárunk. A koronavírus okozta járvány
mindent megváltoztatott. A
mindennapi, természetes életvitelünk
teljes mértékben megváltozott. Az
elmúlt közel tíz hónapban kénytelenek
voltunk változtatni szokásainkon,
kilépni a komfortzónánkból,
gyakorolni a társadalmi
felelõsségvállalást és megtanulni,
hogy állampolgárként nemcsak
jogaink, hanem kötelezettségeink is
vannak. Úgy vélem, eddig Nagycenk
jól vizsgázott.
Számos közösségi programot
terveztünk, aminek túlnyomó része
meghiúsult. A Mikulás találkozót a
teljesen megújult Alkotóház udvarán

tartottuk volna, de a jelenlegi
közegészségügyi szabályok miatt le kellett
mondanunk. Ezzel csalódást okoztunk a
gyermekeknek, a Mikulásnak és a
krampusznak, mert azért a Falumikulás bár sokkal szerényebb az óvodai
Mikulásnál - mégis csak érdekesebb.
Lelkes önkéntes segítõknek köszönhetõen
december hatodikán, a Mikulás és kísérete
végigjárta Nagycenk utcáit. Sokan vártak
rá, ezért megígérte, hogy jövõre még
gazdagabban, még nagyobb kísérettel
látogat el hozzánk. Üzenete a „Cenki
Híradó” facebook oldalán található.
Köszönjük a Mikulásnak és csapatának
a látogatást, a szervezõknek a sok
munkát, Önöknek pedig a részvételt.
Békés Adventet, áldott karácsonyt és
elsõsorban egészségben gazdag boldog Új
évet kívánok!
Matiasecné
Dr. Tóth Melinda

Véradás
2020. december 21-én hétfõn
véradást szerveznek a
tornacsarnokban
16-19 óra között!
Szeretettel várnak
minden véradót!

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk
Árvai Károlyné
Szül.: Lendvay Erzsébet

(1945-2020)

Horváth Gyula

(1936-2020)

Simon Istvánné
Szül.:Szigeti Margit

(1949-2020)

Gratulálunk!
Ormándi Lili(2020.10.15.)
Pribéli Vivien és Ormándi Richárd
kislánya
Folcz Hanga (2020.11.22.)
Kocsis Ramóna és Folcz Ádám kislánya
Szabó Dorina (2020.11.24.)
Filátz Andrea Mária és Szabó Zoltán
kislánya

