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Augusztus 20. Szent István királyunk ünnepe

Köszönjük neked, szent király, hazánkat és
önmagunkat, ezt az elsõ ezer évet itt, kérünk,
ne vond el rólunk romolhatatlan jobbodat. Te
vagy legendáink legnagyobbika, István, szent
király, aki megnyitottad elõttünk az élet
kapuját. Amit te tettél, valóban az ég csodája
volt, hitet adtál, s jövendõt (részlet Szabó
Magda: Amit tettél az ég csodája volt címû
írásából)
Szent István királyunkat diplomáciai és
politikaiérzéke az egész magyar
történelemnek legnagyobb államférfivá
avatta. Politikai, vallási és társadalmi
szempontból egyaránt teremtette meg
Magyarországot, õ jelölte ki és biztosította a
jövõbe vezetõ utat népének. A nagyfejedelmi
idõszakot is számítva 41 éven át uralkodott,
huszonévesen vezetett hadat Koppány ellen,
1000 karácsonyán 31 évesen fejedelembõl
királlyá koronázták. Hatvan hetvenéves
korában pedig kész megyerendszert, írott
törvényeken alapuló nyugat európai államot,
pápa által elismert önálló keresztény
királyságot hagyott maga után. Mindezeket az
Isten elõtti felelõsségének tudatában
cselekedte. Fiának Imre hercegnek írt
intelmeiben kirajzolódik lelki arculata „uralkodj
szelíden, alázattal, békésen, harag és
gyûlölködés nélkül. A szeretet gyakorlása
vezet el a legfõbb boldogsághoz. A király
koronájának legszebb ékszerei a jótettek,
azért illõ, hogy a király igazságossággal és
irgalmassággal ékeskedjék.” Szent István
élete alkonyát beárnyékolta, hogy fiát Imre
herceget egy vadászat alkalmával egy vadkan
halálra sebezte. Szent királyunk közel
hetvenéves korában 1038. augusztus 15.-én
Mária menybevitele napján halt meg. Halála
elõtt a Szûzanyának ajánlotta az országot, így
vált Krisztus anyja a magyarok
nagyasszonyává. „Égkirálynõje, e világ jeles
ujjászervezõje végsõ könyörgésemben a
szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az
országot a néppel a te oltalmadra bízom, nékik
utolsó istenhozzádat mondva lelkemet
kezedbe ajánlom.” Nagycenk, gróf Széchenyi
Istvánnak és családjának köszönhetõen méltó
emléket állított Szent István királyunknak, a
róla elnevezett plébánia templom

felépítésével. A gróf 1860 január 30.-án
Döblingben írt levelet a cenki hívekhez:
„Drága hazafiak, tisztelt magyar
polgártársak, egykori hõn szeretett
Jobbágyaim Mi cenkiek, édes, egykor oly
boldog hazánk véghatárán állunk. Cenk
nyugat felõl az elsõ hely, hol drága
anyaföldünk szívünkben és lelkünkben
elválaszthatatlanul belészõtt nyelvén
dicsértetik a királyok királya a nagy Isten ….
emeljünk egy díszes templomot
Nagyczenken, éspedik elsõ királyunk Szent
István díszére, ki hazánkat szinte egy ezred
elõtt alkotta és bizonyosan el nem

hagyandja soha… nem is volna célszerû
valami remek és túlciffrázott templomot
raknunk, legyen tágas, de egyszerû.” A
tervezéssel Ybl Miklóst a kor legnagyobb
építészét bízta meg.Az alapkövet 1860.
augusztus 20-án, Szent István napján tették
le, és a kisebb megszakításokkal folyó munka
eredményeként kerülhetett sor a templom
felszentelésére ugyancsak augusztus 20-án,
1864-ben.
Szent István királyunk ünnepe egyben
templomunk búcsúja is.
Csorba János
Polgármester

Önkormányzati hírek

Széchenyi Village lakópark

Tisztelt Nagycenkiek!

Festetics Julianna grófnõrõl, gróf
Széchényi Ferenc feleségérõl kapta a
nevét.
Az István körutat és a Ferenc körutat
összekötõ utca a Hajnóczy utca, melynek
névadója Hajnóczy József, Ferenc gróf
magántitkára, akit a Martinovics féle
jakobinus mozgalomban való
részvételéért kivégeztek 1795-ben.
A Ferenc körutat és a Pál körutat összekötõ
utca az Ilona utca, mely Széchényi
Ilonáról az elsõ Cenkre költözõ
Széchényirõl kapta a nevét. Ilona kb.
1680-tól él Cenken, ebben az idõben a
család még nem rendelkezett grófi
címmel.
A lakóparkba vezetõ utca a játszótérig a
Kócsag utca, a déli oldalon található
zsákutca a Platán köz, a játszótérbe vezetõ
harmadik utca a Pacsirta utca.
Csorba János
Polgármester
István körút
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Egy kis település életében, rendkívüli
eseménynek számít, amikor a képviselõ
testülete egy új utcának ad nevet. A
Nagycenki képviselõ-testület az elmúlt 15
évben 24 db új utcát nevezett el.
A Széchenyi Village lakóparkban 10 db, a
kövesmezei lakóparkban 8 db és a többi
utca a falunk különbözõ területein alakult
ki.
Önök ezeket az utcákat csak részben
ismerik, ezért a Cenki Híradó két egymást
követõ számában, részletes tájékoztatást
adok az elnevezésekrõl.
Az elsõ számban a Széchenyi Village
lakópark utcáiról írok Önöknek.
Nagycenk Széchenyi faluja, ezért a
„Széchenyi falu (Village)” ízig vérig
Nagycenk az itt élõk és a majdan ide
költözõk ízig- vérig Nagycenkiek, lehet,
hogy még nem tudnak róla, de mi az
Önkormányzatnál így gondoljuk.
A lakópark eredetileg üdülõ övezetnek
készült, az utca kialakítások nem a
hagyományos falusias elrendezésûek
(egymásra merõleges, egyenes utca). A
négy kisebb-nagyobb körutat egyenes
utcák kötik össze, ezzel az egyedi
kialakítással, modern, kisvárosias
hangulatú település rész jött létre.
A legnagyobb körút, a Ferenc körút, gróf
Széchényi Ferencrõl (1754 1820) kapta a
nevét, Széplakon született és itt élt 27 éves
koráig, majd két évig Horpácson és 1783ban Cenkre költözik. Folytatja a kastély
építését, a temetõi kápolna alatt családi
sírboltot épít, meghonosítja a platánokat
és a vadgesztenyefákat. Cenken hatalmas
könyvtárat, kézirat, térkép, érem és
ásványgyûjteményt hoz létre, melyet
1802-ben a magyar nemzetnek
adományoz. Ezzel leteszi a Magyar
Nemzeti Múzeum és az Országos
Széchenyi Könyvtár alapjait. Három fia
születik Lajos, Pál és István.A lakópark
nyugati oldalán található a Pál körút, mely
gróf Széchényi Pál (1789 1871) Ferenc

gróf középsõ fiáról lett elnevezve. Pál
gróf az iváni hitbizományt kapta örökül
és ott is élt.
A játszótér körüli út a Lajos körút, mely
gróf Széchenyi Lajos (1781 1855)
Ferenc gróf legidõsebb fiának állít
emléket. Lajos gróf Horpácson élt,
császári és királyi kamarásként
szolgált.
Az északi részen lévõ István körút, gróf
Széchenyi Istvánról (1791 1860) a
„legnagyobb magyarról” Ferenc gróf
legifjabb fiáról kapta a nevét. István
gróf a magyar politikai élet
legkiemelkedõbb és legjelentõsebb
alakja, akinek a nevéhez a magyar
gazdaság, közlekedés, sport stb.
területén végrehajtott reformok
fûzõdnek.
Az István körút által körbezárt területet
ketté szelõ utca a Júlia utca, mely

Egyházközségi hírek - Önkormányzati hírek

Polgármesteri beszámoló

Megújul a plébánia épülete
A nagycenki római katolikus plébánia a
XVIII. században épült, majd 1865-ben
átépítették. Ezt a formáját megõrizte az utolsó
helyben lakó plébános ittlétéig (1994). Aztán
következett a lassú pusztulás ideje. Az elmúlt
években több kisebb, nagyobb felújítás történt,
különbözõ tervek születtek, de a végleges
döntés 2018-ban alakult ki. Dr. Veres András
püspök úr 31,5+6 millió forintos támogatása új
lendületet adott a felújításhoz. A megvalósítást
tovább segítette Magyarország Kormánya által
meghirdetett, Magyar Falú program keretén
belül az egyházi közösségi terek kialakítására
kiirt pályázata, mely sikeres pályázat
14.999999 ft támogatásban részesítette a
nagycenki plébániát.
2019 õszén megkezdõdtek az egyeztetések az
egyházmegye építészével. Vállalkozókat
kértünk fel az árajánlatok elkészítéséhez. Az
elképzelés az volt, hogy generál kivitelezõt
kérünk fel, de sajnos az anyagiak szûkössége
miatt nem találtunk. Végül is május-júniusjúlius hónapokban megkötöttük a
szerzõdéseket: kõmûves, épületgépész,
villanyszerelõ, asztalos, falfûrészelõ, szigetelõ,
festõ mesterekkel.
A munkálatokat meggyorsítandó többször
hirdettünk társadalmi munkát szombati
napokra, de sajnos a kérõ szót csak kevesen
hallották meg, vagy éppenséggel nem érzik
magukénak a plébániát, az egyház ügyét. Itt
szeretném megköszönni mindazok munkáját,
akik eljöttek és segítettek a vakolat
leverésében, vagy a törmelék kihordásában,
volt, hogy esõben is.
Mit tartalmaz a felújítás?
A felújítást több ütemre osztottuk. Most az elsõ
ütemben minden helyiségben feltörték az
aljzatot és leverték a vakolatot.

A plébánia udvari részén kerül kialakításra
egy közösségi terem, a hozzá kapcsolódó
konyhával. A konyhából nyílik egy raktár és
abból a kazánház. Kialakításra kerül egy nõi
mosdó, egy férfi mosdó, egy
mozgáskorlátozott mosdó. A vizesblokkok
után lett kialakítva egy
vendéglakás/elõszoba, szoba, fürdõ/.
Megújul a tornác ezen helyiségeket érintõ
szakasza. Minden helyiségbe új nyílászáró
készül. Megújul az utcai homlokzat és a
Széchenyi u. 3. felõli oldal is. Jelenleg erre
van anyagi forrás.
A második ütemben az utcafront
helyiségei készülnének el. Az új válaszfalak
már kialakításra kerültek. Ezen szakaszon
lesz az iroda és a plébános lakása /folyosó,
elõszoba, fürdõ, mosdó, hálószoba,
nappali/. Végezetül pedig az udvar
felújítása következnék.
Bízzunk benne, hogy év végére az elsõ
ütemet sikerül megvalósítani.
Szeretném kérni a nagycenki híveket, hogy
aki szívügyének érzi a plébánia
megújulását, és anyagi lehetõségei
megengedik, adományával támogassa a
felújítást. Hiszen a plébániát be is kell
rendezni, bútorozni ami szintén milliós tétel
lesz. Ehhez azonban még nincs meg az
anyagi fedezetünk.
Adomány elhelyezhetõ a templomban az
állóperselye, vagy befizethetõ a plébánia
számlájára:
Ta k a r é k b a n k : 5 9 5 0 0 3 3 7 - 1 0 0 0 1 2 2 2
közleménybe kérjük beírni. Plébánia
felújítására

Szarka Gábor
Plébános

Tisztelt Nagycenkiek!
Közösségünket érintõ fontos döntésekrõl
kívánom Önöket tájékoztatni.
Az idei évben, a korona vírus járvány
miatti védekezés érdekében, a nagyon
népszerû Szüreti Napok rendezvényünk
elmarad. Az idei, sorozatban a 25. lett
volna, melyre kiemelt figyelemmel
készültünk. Természetesen jövõre mindent
pótolni fogunk, mindnyájunk
boldogságára.
Megnyílt, a zöldhulladék elhelyezésére
szolgáló telephelyünk.
Helyszín: 85-ös fõúton ( Kiscenki utca),
Nagycenket elhagyva Pereszteg irányába
haladva, jobb oldalon , a régi
szennyvíztisztító telep helyén.
Nyitva tartás minden szombaton 8 – 12
óráig.
A zöldhulladékot szétválogatva, két külön
szekcióban lehet ingyenesen elhelyezni.
komposzt alapanyag: fûnyírási
nyesedék, levél és vesszõ (max. 3
milliméter átmérõ) stb.
fa apríték alapanyag: fatörzsek, ágak,
vesszõk (3 mm felett).
Épület és bútor faanyag elhelyezése tilos!
A terület kamerával megfigyelt, nyitva
tartáson kívül, zöldhulladék elhelyezés,
csak elõre egyeztetett idõpontban
lehetséges. Zöldhulladék elhelyezése,
csak Nagycenki lakos részére lehetséges,
lakcímkártya felmutatással.
Önkormányzatunk az elmúlt három
évben minden Nagycenki óvodás, iskolás
gyermek után tanévkezdési támogatást
adott 10 ezer forint összegben.
Rászorultsági vizsgálat nélkül, alanyi
jogon
folyósítottuk. Ezt az
államkincstártól szociális támogatásra
kapott, feladat finanszírozás összegébõl
fedeztük. Éveken keresztül erre a
feladatra 11 millió forintot kaptunk úgy,
hogy a falu szociális helyzete ilyen magas
támogatást nem igényelt volna.
Önkormányzatunk ezt az összeget
rászorultság hiányában is, teljes
mértékben felhasználta. Az államkincstár,
a felülvizsgálata után és a statisztikai
adatokra hivatkozva,
a támogatási
összeget 4.5 millió forintra csökkentette,
szerintem teljesen jogosan. Ebbõl az
összegbõl nem tudunk ilyen támogatást
nyújtani, természetesen rászorultsági

Önkormányzati hírek - Iskolai hírek

Polgármesteri beszámoló
alapon, jövedelem igazolások
melléklésével kérhetõ támogatás, melyet
egyedi, pozitív elbírálás után folyósítunk.
A Kossuth és Rákóczi utcában járda
építés folyik, a munkálatok befejeztével
egységes fásítást végzünk. Kimondottan
utcasori fásításra alkalmas fákat fogunk
ültetni ( gömb akác, juhar, kõris, szivarfa
stb). A fa fajta kiválasztása a beszerzési ár
függvénye lesz, erre önerõbõl 2 millió
forintot költ az önkormányzatunk. Ezt a
fásítást szeretnénk majd a következõ
években folytatni. A közterületen történõ
egyéni növény ültetést, a településképi
rendeletünk alapján egyeztetni kellene. A
régebben ültetett, megnövekedett fák több
helyen gondot okoznak, villanyvezetékbe
érnek vagy éppen a közlekedés
biztonságot veszélyeztetik. Ezekbõl
tanulva , hosszú távban gondolkodva kell
az új telepítéseket engedélyezni.
Közlekedés biztonsági szempontból
vizsgálva, egyes keresztezõdésben a
kilátást zavaró növényzetet el kell
távolítanunk ( Dózsa Rákóczi, Gyár
Vizimalom, Dózsa- Soproni, Széchenyi
Village bejárat, stb).
Csorba János
Polgármester

Felhívás
Kedves Szülõk, gyermekek!
Kérünk mindenkit szeptembertõl, az
iskolaév kezdetétõl ismét a körültekintõ,
balesetmentes közlekedésre a település
járdáin rollerrel, kerékpárral.
Vonatkozik ez fõként, a Községházától a
Posta felé esõ kissé meredek járdára,
mely vonzza a fiataloknál a sebességet,
ugyanakkor intézmények vannak egymás
mellett ( fogorvos, gyógyszertár, posta ),
ahonnan az emberek, sûrûn, rendszeresen
közlekednek, és sajnos így még
veszélyesebb a közlekedés !
Kerüljük el a bajt, legyünk óvatosak!!!
Köszönjük!
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata

Rendhagyó ballagás

A járványveszély miatt fokozott
óvintézkedések közepette ballagtak el a
Nagycenki Széchenyi István Általános
Iskola végzõs diákjai június 17-én. Bár
a helyzet és emiatt a ballagás is
rendhagyó volt, az idei ünnepség is örök
élmény marad az általános iskolát
elhagyó diákoknak. Az egészségügyi
óvintézkedések miatt a szülõk nem
mehettek be az iskolaépületbe, a közös
éneklés, a „vonulás”, a virágok és
keserédes búcsúzkodás azonban most
sem hiányozhattak.
A fiatalok a szépen feldíszített aulában
készültek az emlékezetes alkalomra,
ahol a hetedikesek virágai, ajándékai és
a ballagó tarisznya várták a végzõsöket,
akik a következõ tanulók voltak:
Friedrich Bence András, Hofstädter
Liza, Király Lóránt, Kontics Ferenc
Bence, Lesovics Bettina, Markó
Rebeka Málna, Molnár Máté, Molnár
Szabolcs Arion, Piller Dániel László,
Ragats Bálint, Sütõ Regina, Szabó Sára.
A Himnusz és a ballagási dalok
eléneklése után az iskola tanárai
búcsúztak egy kisfilm segítségével a
diákoktól. Ezt követõen a
nyolcadikosok nevében Lesovics
Bettina köszönte meg az iskolában
töltött éveket a pedagógusoknak és a
technikai személyzetnek, majd a
tanulók átadták ajándékaikat az iskola
dolgozóinak.

Ezután a diákok utoljára végigballagtak a
tantermeken, majd visszatértek az aulába,
ahol a hetedikesek videón keresztül
köszöntek el a nyolcadikosoktól. A ballagó
diákok nevében Sütõ Regina, Markó
Rebeka és Hofstädter Liza búcsúztak el az
iskolától, iskolatársaktól, köszönték meg
az SZM-szülõk munkáját és szüleik
támogatását, szeretetét, majd Friedrich
Bence, Szabó Sára és Hofstädter Liza
átadták az iskola zászlaját a hetedikesek
részére. Csorba János polgármester úr
szintén videoüzenetben köszönt el az idei
végzõsöktõl. Hüse Gabriella igazgatónõ
megható, személyre szóló búcsúbeszéde
után az iskola hagyományához hûen átadta
a gyerekeknek az iskolai emléklapot és
egy szál virágot. Az utolsó búcsúbeszéd
Németh Árpád osztályfõnöké volt, aki
felidézte az elmúlt 4 év emlékeit, az
osztály fejlõdését, átalakulásait, és pár
jótanáccsal látta el diákjait a nagy útra.
A búcsúzások után az év lezárásaként a
tanulmányi- és sportteljesítményekért
kapott jutalmak, oklevelek és a
bizonyítványok kiosztása következett. A
12 tanuló közül gimnáziumban 1 fõ,
technikumban 10 fõ, szakképzõ iskolában
1 fõ folytatja tanulmányait.
„Útjaink százfelé válnak,
De szívünk egy célért dobog,
Nekivágunk a küzdelmes mának,
És épít karunk egy szebb holnapot.”
Németh Árpád
Osztályfõnök

Civil szféra

Nagycenk, 1944 november - 1945 március
Mintegy 1200 zsidó rabszolgamunkással
végez a nyilas és német õrség, a betegség, az
éhezés és a kimerültség.
Nagycenkre 1944 novemberében érkeztek
az elsõ zsidó rabszolgamunkások. Rajtuk
kívül ruszinok és szovjet hadifoglyok is
robotoltak az erõdítéseken. Az alig 1900 fõs
faluban összesen több mint 2500 fogoly fordult
meg ezekben a hónapokban.
A kényszermunkásokat a már nem mûködõ
cukorgyárban helyezték el. Az elsõ nagyobb
transzporttal 1200 budapesti nõt hurcoltak
Nagycenkre. December végére többségük
munkaképtelenné vált, pótlásukra
munkaszolgálatos férfiakat hoztak. Bródi Pál
autószerelõ egyike volt az újonnan
érkezõknek: „Nyílt pályán álltunk meg, ahol a
vasút közelében nõket és idõsebb férfiakat
láttunk: nagy szélviharban, 25 C fokos
hidegben sáncot ásattak velük, és közben
embertelenül ütötték-verték õket a nyilasok.
Sokat agyonvertek közülük. Ezt a
végkimerülésig kihasznált csoportot mi
váltottuk fel munkában. […] Egyik nõ a
verésektõl a földre esett, csizmával taposta az
arcát elõttem egy ilyen gyilkos gazember.” A
kényszermunka heteit túlélõ nõket néhány
kivétellel németországi koncentrációs
táborokba szállították.
Nagycenk a környék egyik vasúti központja is
volt. Számos, a térségbe érkezõ vagy onnan
kimenõ transzport megállt a településen. Több
túlélõ emlékezett egy 1944. december végi
esetre, amikor a Hidegségrõl gyalog érkezõ és
bevagonírozásra váró zsidóktól egyenruhás
német suhancok az iránt érdeklõdtek, hogy ki
beteg. A jelentkezõket elvitték és agyonlõtték.
A nagycenki zsidók helyzete semmivel sem
voltak jobb a többi határmenti
kényszermunkatáborban robotoló fogolyénál:
szegényes ellátás (darabka kenyér és némi
üres leves) mellett napi 12 órát dolgoztak a
szabad téli ég alatt, miközben nyilas és német
õreik számolatlanul gyilkolták õket. „Munkából
hazamenet, ha valaki csak egy lépéssel
kilépett a sorból, ezt lelõtték. A betegeket nem
élelmezték, ott hagyták feküdni a hóban,
fagyban.” idézete fel az 1944 végi napokat az
akkor 15 éves Kleimann Bernát. A higiénés
viszonyok tragikusak voltak. Tisztálkodásra
természetesen nem nyílt lehetõség. A félig

nyitott pajták padlóján fekhelynek leszórt
szalmát nem cserélték. A legyengült, beteg
foglyok a szó szoros értelmében saját
székletükben hevertek. Ráadásul:
„mindnyájan annyira gyengék voltunk, hogy
nem volt erõnk a hullák elszállítására, és így
ezek bent maradtak a pajtában, oszlásnak
indult hullákkal feküdtünk együtt.”
Mindez kiszámíthatóan vezetett járványok
kitöréséhez. A német nyilvántartások szerint
a Nagycenkkel 1945. február közepén õrzött
1200 zsidó fogolyból 800-an már
megbetegedtek. A magyar és német
hatóságok azonban egészen addig nem
léptek, amíg a helyzet már tarthatatlanná
nem vált, és a tífusz és a vérhas az õrségen
kívül a polgári lakosságot is veszélyeztette.
Hosszadalmas bürokratikus huzavona és
felelõsséghárítás után februárban
felállítottak egy fertõtlenítõ állomást a
cukorgyárban. A közigazgatás fõ
problémája nem is a közegészségügyi és
humanitárius katasztrófa volt, hanem az,
hogy a még a töredékesen vezetett helyi
halotti anyakönyvbõl is nyilvánvaló vált: a
zsidók tömegesen pusztulnak. Ezért február
közepén-végén a soproni járás
fõszolgabírája elrendelte, hogy a települési
anyakönyvekbe ne nevezessék be a zsidó
haláleseteket. Február 25-ig Nagycenken
864 halottat regisztráltak.
A települést 1945. március utolsó napjaiban
ürítették ki. 30-án az SS a menetképtelen
foglyokra rágyújtotta a pajtákat. Aki

valahogy mégis kivergõdött a lángoló
épületekbõl, azokat agyonlõtték. Több mint
200 embert végeztek így ki. A nagycenki
kényszermunka során összesen mintegy
1200 embert gyilkoltak meg.
Források:
M a g y a r Z s i d ó L e v é l t á r, D E G O B jegyzõkönyvek: 167, 993, 1876 , 2446, 2643,
2727, 3329, 3408, 3467;
Szita 1989, 156-158. O.
Nagycenki Iparos kör

Civil szféra

Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Június elején találkoztunk legutóbb az újság
hasábjain keresztül, most az azóta eltelt
számos esemény közül szeretnék kiemelni
néhányat.
Júniusban a templomban kezdtük a munkák
sorát. Az oltár korábbi helyén lévõ kövezetet
bontottuk el, s törtük fel az alapul szolgáló
betont, melyet ki is hordtunk a templomból.
Ezekben a hetekben került sor tagjaink
ismereteinek fejlesztésére, a teherkötözõi és
csörlõkezelõi felkészítõ oktatásokra, valamint
a teherkötözõi vizsgára Mosonmagyaróváron.
A kiképzési és karbantartási tervnek
megfelelõen a jármûvek és felszereléseink
karbantartására került sor, mely a folyamatos
készenlét ellátásának alapvetõ feltétele,
valamint a külsõ körlet karbantartására is
szakítottunk idõt a hónapban. Felkérésnek
eleget téve vállaltuk és végeztük el a
templomkertben a tönkrement játszótér
játékainak elbontását és elszállítását.
Július elején táborozók látogattak el a
szertárunkba, ahol a gyermekek ismerkedtek
a tûzoltó autókkal, felszereléseinkkel,
valamint érdekességeket hallhattak
tagjainktól. A plébánia felújításából ebben a
hónapban is igyekeztünk részt vállalni. Az
aljzatbeton feltörésében, kitalicskázásában,
szintezésben vállaltunk szerepet a
megvalósulás elõsegítése érdekében több
helyiség tekintetében. Az elõzõ hónapban
megszerzett tudásanyag felfrissítésére,
ismétlésére került sor, majd ennek
köszönhetõen a kollégák Gyõrben sikeres
vizsgát tettek az Amarokra szerelt csörlõ
üzemeltetésérõl, ahol elméletben és
gyakorlatban is számot kellett adni a tudásról.
Ennek a vizsgának a kapcsán készült interjú
az egyesület életérõl, mely tv-riport és
internetes cikk formájában is megjelent, így
megtalálható és visszakereshetõ a világhálón,
öregbítve ezzel is településünk nevét.
Beavatkozások tekintetében a hivatásos
kollégákkal együttmûködve szerteágazó
munkát végeztünk az elmúlt bõ két hónapban,
melyeket néhány mondatban szeretnék
megemlíteni. Vonultunk fakidõléshez a 84-es
fõútra, ajtónyitáshoz és gázcsonk
elszorításhoz Peresztegre június hónap
folyamán. Július egy több személy sérülésével
járó fejtetõre borult személygépkocsi
baleseténél való segítségnyújtással indult
Hidegségen, melyet pár nap múlva egy
hosszú órákra elnyúló személykeresési
feladat követett Kópháza külterületén, mely
téves jelzésnek bizonyult a keresés során
érkezõ információk alapján.

A hónapot egy szabadtéri tûz oltásával
zártuk le Nagycenk külterületén.
Augusztusban egy belterületi tûzhöz
kaptunk értesítést, ahol beavatkozásunkra
nem volt szükség. A vejkei lapban egy
pályaelhagyásos balesetnél végeztünk
mûszaki mentési és forgalomirányítási
feladatokat, melyet hasonló feladatok
elvégzése követett egy Fertõboz és
Hidegség között történt esetnél is.
Nagycenk külterületén pedig újra egy
szabadtéri tûznél volt szükség
beavatkozásunkra a hónap derekán.
Utolsó cikkünk megelõzõ felhívásai a
következõ idõszakra továbbra is
aktuálisak! Figyeljünk a szünetüket töltõ
s lassan az oktatási intézményekbe
visszatérõ óvodás és iskolás
gyermekekre, akik néha nem
megfelelõen mérik fel a közlekedés
helyzeteit, a környéket érintõ útépítés,
illetve a mezõgazdasági munkák
kapcsán úton lévõkre. A tûzgyújtások
kapcsán pedig tartsuk tiszteletben a
hatályos helyi rendeletet, melyre külön
szeretném felhívni a figyelmet, az éppen
aktuális tûzgyújtási tilalmat, a nyílt láng
használatának szabályait vagy éppen a
tûzoltás feltételeinek biztosítását.
Az épülõ múzeumon is végezzük az aktuális
munkákat, amiket a megvalósulás
érdekében vállaltunk, illetve a
szakembereknek köszönhetõen látványos
mozzanatok zajlottak és zajlanak ezekben a
hetekben. Az utolsó cikk óta megvalósult a
falazás, melyet zsaluzás és vasszerelés,
majd pedig az oszlopok betonozása
követett. Újbóli zsaluzás és vasszerelés
után az újság nyomdába kerülésekor a
koszorú betonozása zajlik, s a megjelenést
követõ napokban a tetõszerkezet
kialakítása is megkezdõdik. Ezekkel a
munkafázisokkal kapcsolatban több
alkalommal került sor helyszíni
egyeztetésekre, ilQletve beszerzésesekre,
elõkészítõ munkákra. Lassan ennek az
épületnek a végleges kontúrja is
kirajzolódik, amit még rengeteg munka fog
majd múzeummá formálni, de a Széchenyi
család, Nagycenk és a tûzoltóság
kapcsolódási pontjainak emléket állító
épület már sejtet majd valamit.
Ragats Péter
Parancsnok

„Széchenyis szívvel”
A Soproni Széchenyi Gimnázium Öregdiák
Társaság és a Friends of Europe Nagycenk
Egyesület közös szervezésében kerül
megrendezésre 2020. szeptember 19-én 16
órakor a „Széchenyis szívvel” programsorozat
negyedik kiállítása. Az esemény helyszíne ez
alkalommal is a Nagycenki Alkotóház. Sodics
L á s z l ó m û v é s z t a n á r, S z é n y i P é t e r
festõmûvész és Keszei István fotográfus, mint
öregdiákok munkái után, ez alkalommal
Szényi Zoltán festõmûvész alkotásait
tekintheti meg az idelátogató közönség.
A festõmûvész a soproni Széchenyi István
Gimnáziumban érettségizett. 1972-ben a
Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán rajz-földrajz
szakon szerzett oklevelet, majd a Magyar
Képzõmûvészeti Fõiskola rendkívüli
tanárképzõ tagozatán mûvészeti rajz,
szerkesztõ és ábrázoló geometria, valamint
mûvészettörténet szakos középiskolai tanári
diplomát kapott 1978-ban. Késõbb a Magyar
Iparmûvészeti Fõiskola vizuális
kommunikációs képzésén is részt vett. 2010-ig
mûvésztanárként dolgozott a zalaegerszegi
Zrínyi Miklós Gimnáziumban. Tagja a Magyar
Alkotómûvészek Országos Egyesületének
(MAOE) és a Vitrin Kortárs Képzõ- és
Iparmûvészeti Társaságnak.
Fontosabb egyéni kiállításai Zalaegerszegen,
Sárváron, Szekszárdon, Lendván, Grazban
voltak. Mûveivel rendszeresen szerepel a
zalaegerszegi mûvészek csoportos
kiállításain. Díjai: 1997: Zalaegerszeg
Kultúrájáért, 2007: Zalaegerszegért Díj, 2008:
Magyar Köztársaság Bronz Érdemkereszt.
A Széchenyi Gimnázium Öregdiák Társaság
húsz éves múltra tekint vissza. Az egyesület fõ
céljai közé tartozik a gimnázium nemes
hagyományainak ápolása, a végzett diákok
felkutatása, összefogása, öregdiák találkozók
szervezés, az öregdiákok és az iskola
kapcsolatának ápolása, havi
rendszerességgel programok szervezése,
valamint lehetõségeikhez mérten az iskola és
a tanuló diákok anyagi támogatása. Az
egyesületnek rendes, örökös és tiszteletbeli,
pártoló tagjai vannak, de új tagok jelentkezését
is örömmel fogadják. Friends of Europe
Nagycenk Egyesület

Sportegyesület
Asztalitenisz
A Nagycenki Asztalitenisz Szakosztály a
2019/2020-as szezonban három csapattal
is indult a bajnokságokban. Kettõ a megyei
osztályban és egy az NB3-ban. Emellett Imre
Gábor 13 éves utánpótlás korú játékos, újonc
és serdülõ országos ranglistaversenyeken
vett részt. A járványhelyzet miatt, egy kicsit
korábban zárultak a bajnokságok és a
versenyidõszak. Gábor az újonc országos
ranglista 19-ik, serdülõ 35-ik helyén áll
jelenleg. Folyamatosan növekvõ létszámnak
köszönhetõen két csapatot is sikerült indítani
megyei osztályban.

Az elsõ az elõkelõ 4-ik helyet, a második a
8-ik helyet szerezte meg. A fõként
fiatalokból álló egyes számú NB3-as csapat
nagy sikert vitt véghez. Második helyen
végzett, így kiharcolta az NB2-ben való
indulást! Így, még nagyobb kihívások
következnek.
Hagyományokhoz híven megrendezésre
került a Családi pingpong verseny, amely a
szokásos baráti-családi hangulatban
zajlott. Felnõtt edzések heti kétszer,
gyerekedzés heti egyszer van, továbbá az
NB3-as csapatnak folyamatos külön
edzések vannak tartva. Hajrá Nagycenk!

Az NBII-be jutott csapat! Gratulálunk!

Labdarúgás
A Nagycenki Sportegyesület az idei évben is
szervezett focitábort a gyerekek számára. 21
fiatal tehetség vett részt az idei táborban, akik
nagy lelkesedéssel vágtak a tábornak. Sok
játékkal és focival, vidáman telt az egész hét.
A jó idõt ki használva a Deutachkreutz-i
strandra is kitekertünk. A srácok nagyon
élvezték a strandolást és kellemesen
elfáradtak a biciklizés során. Ezek mellett
meglátogattuk a nagycenki horgász tavat,
valamint Kiscenken Marton Giziéknél is
jártunk, akiknek ezúton is köszönjük a
lehetõséget, hogy a srácok barátkozhattak
egy kicsit az állatokkal! Köszönjünk a Zolgiz
Ételbárnak az egész heti finom ebédet is!
Köszönjük a játékosoknak a részvételt és a
szülõknek is köszönjük a hozzáállást! Szuper
csapat jött össze erre a hétre, jövõre folytatás
következik.

2020/2021
Megyei II. Osztály
Õszi menetrend
Nagycenk SE - Fertõszentmiklós SE
2020.08.16. 18.00
Kópháza SE - Nagycenk SE
2020.08.23. 17.00
MET-NA SE Veszkény - Nagycenk SE
2020.08.30. 17.00
Nagycenk SE - NRG Services
Rábapordány
2020. 09. 06. 17.00
Lövõ SE - Nagycenk SE
2020. 09. 12. 17.00
Nagycenk SE - Iván KSE
2020. 09. 20. 16.00
Szany SE - Nagycenk SE
2020. 09. 27. 16.00
Nagycenk SE - Petõháza SE
2020.10.04. 16.00
SVSE-GYSEV - Nagycenk SE
2020. 10. 10. 15.00
Nagycenk - Bõsárkány KSE
2020. 10. 18. 15.00
Sopronkövesdi LC - Nagycenk SE
2020. 10. 25. 14.00
Nagycenk SE - Répcementi SE Dénesfa
2020. 11. 01. 14.00
Rábaszentandrás SE - Nagycenk SE
2020. 11. 08. 14.00
Az U19-es csapat mérkõzései 2 órával
Korábban kezdõdnek!
Szeretettel várunk minden szurkolót!
Hajrá Nagycenk!

Aktuális
Meghívó

Széchenyi Emlékhelyek Túra
Idõpont: Nagycenk 2020. szeptember 12.
Rajt: 08:30 perc 10:00 óra között
Szintidõ: 3 óra/10 km, 6 óra/20 km.
A rajt, a cél és a féltáv a Nagycenki
Alkotóház (Nagycenk, Kiscenki út 20.). Itt
frissítõpont is üzemel, ahol a résztvevõk teát,
vizet, csokit, kalácsot és zsíros kenyeret
kapnak. Szervezõ és lebonyolító: Pölcz
Zoltán (T: +36 203980864) és a Friends of
Europe Nagycenk Egyesület (T: +36
209661697, e-mail: drtothmelinda@gmail.hu)

Felhívás
Nagycenken a 100 forintosboltba
vásárolható kommunális hulladékgyûjtõ
810 forint és zöldhulladék gyûjtõzsák 220
ft/db.

Kisállat börze
A Kisállat börze a nagycenkieknek
díjmentesen látogatható!

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk

Hirdetés
Kedves meglévõ és leendõ Vendégeink!
2020.július 1-én megnyitotta kapuit a
Sakura Beauty Szépségszalon! Modern
környezetben, fiatalos, jól képzett csapat
vár minden szépülni vágyót Nagycenken,
a Soproni u. 1/b szám alatt!
Bejelentkezés szükséges!
Kozmetika: Bán-Berkes Judit
+36304714506
Fodrászat: Vagdalt Debóra
+36303335381

Manikûr/Mûköröm: Wischer Anita
+36204771875

Ragats Kálmán

(1927-2020)

Nagy Elemérné
sz.:Léber Anna Ilona

(1946-2020)

Gratulálunk!
Kemenczei Sára (2020.06.22.)
Kemenczeiné Horváth Angéla és
Kemenczei Marcell kislány
Szabó András Zsolt (2020.07.08.)
Dollmayer Katalin és Szabó Zsolt kisfia
Nyistyák Leó (2020.08.07)
Nyistyák Enikõ és Nyistyák János kisfia

