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Széchenyi István születésének 229. évfordulója - Miniszteri elismerés

Szeptember 21-én volt Gróf Széchenyi
István születésének 229. évfordulója.
A hagyományokhoz híven, idén is a
Széchenyi szobornál koszorúzással
emlékeztünk a Legnagyobb Magyar
születésnapján. Az idei ünnepséget az
eddigiektõl eltérõen szerettük volna
tartani, hiszen egy másik jeles alkalomnak
is helyt adtunk volna. A Széchenyi István
Általános Iskola miniszteri elismerésben
részesült, az elmúlt 25 évben nyújtott
pedagógiai-szakmai teljesítményének és a
település életében betöltött kulturális
szerepének köszönhetõen. Ezt a
megtisztelõ elismerést a tervek szerint az
ünnepség keretein belül adták volna át. Az
iskola diákjai és tanárai hetekig készültek
az ünnepi mûsorra, de sajnos, a jelenlegi
járványügyi helyzet ezt nem tette
lehetõvé. Helyette az önkormányzat egy
rövid megemlékezést tartott, melyben
Csorba János polgármester úr mondott
ünnepi beszédet, valamint a Nagycenki
Vegyeskar tette színesebbé az ünnepséget.
A megemlékezés koszorúzással zárult.

Nívós kitüntetésben részesült a
Nagycenki Széchenyi István
Általános Iskola. Iskolánk az elmúlt 25
évben nyújtott pedagógiai-szakmai
teljesítményének és a település életében
betöltött kulturális szerepének
miniszteri szintû elismerését adta át
Barcza Attila országgyûlési képviselõ
nevében Marek János tankerületi

igazgató. Az Emberi Erõforrások
Minisztere kitüntetéssel ismerte el a
Nagycenki Széchenyi István Általános
Iskola munkáját. - Egy több mint 200 éves
múltra visszatekintõ iskolát
köszönthettünk ma. Az elmúlt 25 év
szakmai tevékenységéért kaptak egy olyan
díjat, ami azt gondolom, hogy nem
mindennapi. Úgy gondolom, itt a
pedagógusok olyan színvonalú munkát
végeznek, ami okán mindenképpen
méltóak erre a díjra - Emelte ki az
átadáson Marek János tankerületi
igazgató.
Az oklevél átvételekor Hüse Gabriella
igazgató asszony bemutatta az iskola
értékteremtõ munkáját biztosító
feltételeket és az intézmény szakmai
erõsségeit Az igazgatóasszony
hangsúlyozta, hogy a pedagógusok,
diákok és szülõk közös munkájának
eredménye ez az elismerés.
(forrás: www.sopronmedia.hu)
Köszönjük az iskolának, hogy tevékeny
részesei a falu kulturális életének és
szívbõl gratulálunk az egész iskolának
és további sok sikert kívánunk nekik!

Önkormányzati hírek

Önkormányzati felhívások
1./ Szociális lakások bérletére pályázati A telkek árai:
felhívás
- A 664/370 hrsz-ú telek vételára
13.500.000 Ft (724 m2 nagyságú)
N a g y c e n k N a g y k ö z s é g - A 664/372 hrsz-ú telek vételára
Önkormányzata pályázatot ír ki a 12.500.000 Ft (590 m2 nagyságú)
Nagycenk, Dózsa körút 43. szám alatti - A 664/373 hrsz-ú telek vételára
társasházban (volt Laktanya felújított, 12.500.000 Ft (664 m2 nagyságú)
átalakított épülete) 3 db szociális - A 664/374 hrsz-ú telek vételára
bérlakás szociális rászorultság alapján 13.500.000 Ft (793 m2 nagyságú)
történõ bérbeadására. A megpályázható
A telkekrõl részletes információt
l a k á s o k 4 0 m 2 n a g y s á g ú a k , Csorba János polgármester és Percze
összkomfortosak.
Szilvia jegyzõ nyújt.
Az önkormányzati lakások lakbérének Írásos vételi igényt lehet benyújtani a
2
összege 1500 Ft/m /hó. A Képviselõ- jegyzo@nagycenk.hu e-mail címre
testület a bérleti díjat évente maximum az 2020. november 30-áig.
elõzõ évi inflációs rátával emeli. A lakás 2 Az önkormányzat a beérkezett igények
éves határozott idõtartamra adható bérbe, mennyisége szerint dönt az értékesítés
módjáról. Az önkormányzathoz a
1 alkalommal a bérlet 2 évre
pályázati kiírás elõtt érkezett,
meghosszabbítható. 4 év eltelte után vételösszeg nélküli igények esetében az
egyedi elbírálás esetén a képviselõ- érdeklõdõeket írásban a vételárról
testület jogosult a bérleti szerzõdés értesíteni fogjuk.
meghosszabbítására.
Pályázati feltételekrõl ( kizárólag
szociális rászorultság alapján, illetve 3./ Sírhelymegváltási díjak változása,
urnafülke megváltása
fiatal házasok építkezés, lakásvásárlás
idõtartamára ) az önkormányzatnál
Nagycenk Nagyközség
lehet érdeklõdni
Önkormányzata 2021. január 1-jétõl
(tel: 06/99/360-012 e-mail:
(kivéve urnafülke) a következõ
jegyzo@nagycenk.hu)
sírhelymegváltási díjakat alkalmazza:
2020. december 3-án 15 óráig lehet
benyújtani a pályázatot, kizárólag a.) 1 személyes sírhely: 15.000 Ft
önkormányzati ûrlapon , melyet a fenti b.) 2 személyes sírhely: 30.000 Ft
telefonszámon lehet igényelni, vagy a c.) 3 személyes sírhely: 40.000 Ft
n a g y c e n k i h o n l a p r ó l , a H Í R E K d.) kripta: 50.000 Ft
e.) gyermeksírhely: 15.000 Ft
menüpontban le lehet tölteni.
f.) urnafülke (érvényes díj
2020.november
15-tõl): 100.000 Ft
2./ Önkormányzati telkek eladóak
elsõ alkalommal, majd újraváltás
esetén: 20.000 Ft
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
g.) urnasírhely: 15.000 Ft
értékesíti a Nagycenk, Platánfa közi
t e l k e i t
( N a g y c e n k
664/370;664/372;664/373;664/374 hrsz- Idei évben a megváltások, illetve az
ú ingatlanok). A telkek a Széchenyi elõször vásárolt sírhely váltása még a
Villageben találhatóak. A telkek jelenleg változás elõtti díjszabással tehetõ
részben közmûvesítettek, víz, szennyvíz, meg.
útalap elkészült, villanyközmû
megrendelése megtörtént, kiépítése
folyamatban van. A telkek összközmûvel
(víz, szennyvíz, villany, útalap) ellátott
áron kerülnek meghirdetésre. Az
önkormányzat vállalja a közmûvek
kiépítésének költségeit.

Több éves temetõi fejlesztés (sövény
ültetés, Széchenyi Alajos kripta, sétány
térkövezés) után az utolsó nagy beruházás
a ravatalozó felújítás, elõtetõ építés, urnafal
építés is befejezõdött. A ravatalozó
felszentelése megtörtént, így lehetõség
adódik, hogy a temetési szertartások vissza
kerüljenek és a régi rend szerint, de már méltó
körülmények között búcsúzzunk a
halottjainktól.
Az urnafalban 30 db kettes urnafülke került
kialakításra, ezek megválthatók. A megváltás a
bekerülési költség összege, mely egy
urnafülkére vetítve 100 ezer forint és 10 évre
szól, az újabb tíz évre 20 ezer forintért lehet
hosszabbítani. A temetõi sírhelyek
megváltásának díja 2021 január elsejétõl
megváltozik, az új díjszabást mellékelve
közöljük. Felülvizsgáltuk a temetõi
rendeletünket és a sírkõ készítést és felújítást
szigorú szabályokkal kívánjuk rendben tartani.
A temetõi munkálatokat a hivatalban
vállalkozói engedéllyel be kell jelenteni és
egyszeri 3000 ft-ot kell fizetni, ezek után
polgármesteri bejárással kerül
meghatározásra a temetõi behajtás és a
sírhely megközelítés. A pontos nyilvántartással
az Önök érdekeit védjük és a temetõnk rendjét
szeretnénk megõrizni. A pontos nyilvántartás
érdekében tudomást kell szereznünk a
sírhelyeken Önök által megrendelt
munkálatokról. Ennek érdekében Önöknek a
megrendelt munkálatokat a hivatalban be kell
jelenteniük és a vállalkozást tájékoztatniuk a
temetõi munkakezdés elõtti bejelentkezési
kötelezettségükrõl. A falunkban tevékenykedõ
általunk ismert vállalkozásokat a temetõi
rendeletünkrõl tájékoztatni fogjuk, de minden
vállalkozásról nincs nyilvántartásunk, ezért az
együttmûködésükre feltétlen számítunk. A
temetõnkben nyugszanak szüleink,
nagyszüleink, dédszüleink, hozzátartozóink és
ezen felül a Nemzeti Sírkert része. Évente több
tízezer magyar látogat el a Széchenyi
Mauzóleumba és sétál végig a temetõn, ezért
nagy hangsúlyt kell fektetünk a szépítésére és
állapotának megõrzésére. A saját sírhely
gondozásán felül az egész temetõben kell
tudnunk gondolkodni. Néhány észrevétel, a fák
letört ágait a lehulló falevelet elszállítjuk ne
dobják át a temetõ falán. A mauzóleum mögötti
parcellákban lévõ sírokat ne a sövényen
keresztül közelítsék meg, mert a növény
foghíjasan fog fejlõdni nem lesz összefüggõ.
Sajnálattal tapasztalom, hogy rövidítés miatt
keresztül járnak, sõt még a kerékpárt is áttolják
rajta. Köszönöm a megértésüket. A kerítést a
borostyántól megszabadítjuk és folytatjuk a fal
felújítását. Várhatóan négy év alatt körbe
érünk.
Csorba János
Polgármester
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Gróf Széchenyi Ödön mellszobrának felavatása

Szeptember 26-án került sor Gróf
Széchenyi Ödön mellszobrának az
avatóünnepségére.
A szobor elhelyezésére a Nagycenkért
Alapítvány kezdeményezésére és
finanszírozásával került sor a
Községházával szembeni téren. Matiasec
János elnök úr az avatóünnepségen
köszönetet mondott az önkormányzat
támogatásáért és a civil adományokért,
amibõl elkészülhetett Máté Hunor
alkotása. A falunk régi adósságot
törlesztett Széchenyi Ödönnel szemben,
akinek személye és munkássága,
édesapja, a legnagyobb magyar
árnyékában méltatlanul háttérbe szorult.

Köszönetnyilvánítás
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
köszönetét fejezi ki a Nagycenki
Önkéntes Tûzoltóegyesületnek a
településen végzett fertõtlenítõ
munkájukért. A jelenlegi járványügyi
helyzetben fontos, hogy mindent
megtegyünk egymás biztonságáért és
ehhez nagyban hozzájárul a falu
fertõtlenítõ takarítása.
Valamint köszönetünket fejezzük ki a
Zolgiz Ételbár csapatának, Marton
Gizellának és Kazári Zoltánnak, hogy
szívükön viselik idõs társaink sorsát és
segítik õket ebben a számukra különösen
nehéz idõszakban.

Reményeink szerint e szoboráltal is
sikerül növelni a gróf ismertségét.
-Hallatlanul nehéz egy fiúnak olyan
súlyos apai örökség árnyékában élni és
alkotni, mint amilyen gróf Széchenyi
Istváné volt. Széchenyi Ödön ezt a
terhet viselte. Alig emlékszik rá az
utókor, pedig számtalan kezdeményezés
fûzõdik a nevéhez. Ilyen például a
budavári sikló, a Budapesti
Hajósegylet, valamint a budapesti
önkéntes- és hivatásos tûzoltóság
megszervezése. Utóbbi eszméjét
Londonból hozta magával, ahol
kitanulta a tûzoltás fogásait mondta

avatóbeszédében dr. Csorba László, a
Magyar Nemzeti Múzeumcímzetes
fõigazgatója. Tehetségének köszönhetõen
felismerte, hogy a modern városfejlesztés
legnagyobb ellensége a tûz. Azt is látta,
hogy nem szabad csak az állami
szervezetre várni, az önkéntes tûzoltók
igen hatékonyan segíthetik a helyi
közösségeket. A budapesti tûzoltóság
sikeres megszervezésével olyan hírnevet
szerzett magának, hogy 1873-ban
Konstantinápolyba hívták felállítani a
török f õ város t û zoltóságát. Ott is
nagyszerû munkát végzett.
Barcza Attila képviselõ úr Széchenyi
Ödön méltatása mellett a nagycenkieket
dicsérte, akik a múlt iránti tiszteletükkel
méltóvá váltak a Széchenyi-örökséghez.
Csorba János polgármester úr a
Nagycenkért Alapítvány tagjainak
mondott köszönetet a szoborért, és azért,
hogy ilyen lelkesedéssel szervezik a falu
közösségi életét. Polgármester úr
elmondta, hogy a helyi önkéntes
tûzoltóegyesület komoly fejlesztésen van
túl, mind felkészültségben, mind a tárgyi
eszközök tekintetében, valamint javasolta
az egyesületnek, hogy vegyék fel
Széchenyi Ödön nevét. Az ünnepség
koszorúzással zárult, amelyen
közremûködött a Hegykõi
Tûzoltózenekar.

Egyházközségi - Iskolai hírek

KRISZTUS DICSÕSÉGES KERESZTJE (FÉNYKERESZT)
Bizonyára sokaknak feltûnt, hogy egy
kereszt került felállításra a Szent Antal
kápolna elõtt. Az ún. Fénykereszt
felállításának gondolata teljesen civil
kezdeményezés. Nagycenki Sándor úr
karolta fel az ötletet, s valóság lett belõle. Õ
intézte a terveztetést, kiviteleztetést és nem
utolsó sorban az anyagiak elõteremtését.
Ez a kereszt teljes egészében önkéntes
adományokból valósult meg. A kivitelezés
lassan a végéhez ér, elkészül az elektromos
betáplálás. Az utolsó feladat a kereszt
környezetének parkosítása lesz. Ezutón is
köszönök minden támogatást és
felajánlást. Rövid történeti áttekintés: 1996.
július 16-án, Kármel-hegyi Boldogasszony
ünnepén az Úr Jézus Fernanda Navarro,
Grenoble-ben lakó családanyának adott
kinyilatkoztatása által indította el világszerte
több ezer kereszt felállítását, általa pontosan
megadott méretben (magassága: 7.38 m, egy
vízszintes szár hossza: 1.23 m), mivel Krisztus
keresztje a Golgota hegyén 738 m magasan
állt. Az Ur Jézus „J N S R” = Je Ne Suis Rien
Jén nem vagyok semmi! nevet adja e
kiválasztottjának. Ezen keresztek által elõre
hirdetem dicsõséges eljövetelemet...” „. . .
Szent Anyám tiszteletére kívánom, hogy a
kereszt a fehér és kék színt hordja magán...”
„Mondom nektek, hogy Szent Anyám minden
ilyen kereszt alatt ott fog állni, ahogy a
Golgotán megfeszített Fia keresztje alatt állt.”
„Minden kereszt áldás a Föld számára...
Mindegyik a fündamentumáig az Ég által meg
lesz áldva... Egyetlen kereszt helyét sem
ember kereste ki, minden Istentõl származik..“
„Minden hely, ahol a 7.38 m magas kereszt fel
van állítva és a Dozulé-ban általam adott imát
imádkozzák, minden katasztrófától
megmenekül... Minden kereszt mint egy
õrtorony õrködik felettetek. Mert az a város,
amelyben e keresztemet felállítják, az ÉN
oltalmam alatt áll. Imádkozzátok minden
keresztem elõtt naponta a dozulei imát abban
a biztos tudatban, hogy ÉN ott vagyok.“ „Ha az
imát szívvel mondjátok, akkor sok kegyelmet
kaptok minden ilyen kereszt elõtt...
Imádkozzatok együtt... Minden imát megáldok,
melyet hittel imádkoztok e kereszt lábánál...
Minden ima növeli a kereszt hatóerejét.” Az Úr
Jézus kérte, hogy a Föld minden országában
álljon ilyen kereszt, és néhány éve ez meg is
valósult. 2005-ben több mint 7000 állt már
világszerte. Pl. Kanadában 800 ilyen
fénykereszt van felállítva. Irakban 9, Svájcban
2003-ban 55 állt már. Egy ukrajnai bíboros
Kijev körül 4 fénykeresztet állítatott fel.
Kolumbia minden püspöke kért egyet.
Magyarországon 2002. november 1-én
állították fel az elsõt Debrecenben. A
másodikat Tolna megyében. Németkéren. A
máriaremetei fénykereszt a harmadik. 2000.
november 15-én II. János Pál pápa apostoli
áldását adta mindazokra, akik e kereszteket
felállítják. Minden fénykeresztet úgy kell
felállítani, hogy a két karja kelet nyugat
irányába mutasson.

Több jelentés érkezett a fénykeresztek
közelében elhárult természeti
katasztrófákról, mint tajfun, forgószél, stb.
2004. december 26-i szökõár után egy indiai
pap, aki a templom mellett állítatott egy
fénykeresztet, jelentette, hogy egy kb. 10 m
magas árhullám közeledett a község felé,

majd hirtelen megállt és visszahullott.
Fertõszentmiklóson 2009. októberében
szentelték fel a fénykeresztet, Nicken 2015.
szeptemberében, Agyagosszergényben 2016.
májusában.

Szarka Gábor
Plébános

Gondolatok egy nyugdíjba vonulás alkalmából
,,Kedves Jutka néni!
Emlékszel, hogy találkoztunk? Pontosan
11 évvel ezelõtt, mikor elkezdtem
Nagycenken dolgozni? Fekete nadrág
Sárga színû ingblúz volt rajtad. Elsõ
kérdésed az volt: Kolléganõ hogy képzeli az
alsó tagozat mûködését? Most pedig itt
állok e nehéz és szomorú feladat elõtt, hogy
búcsúbeszédet mondjak.
Pedig én nem akarok búcsúzkodni legalább
is a szó legszorosabb értelmében. Mikor
erre a beszédre készültem, ültem a
számítógép elõtt és fogalmam sem volt,
hogy mit is írjak. Aztán elképzeltem, milyen
lesz, ha te már nem leszel az iskolában.
Minden megkezdett munkát lehet folytatni,
de mégis lesz egy ûr, amit magad után
hagysz.
A bölcsességed, a hited, a
problémamegoldó képességed, a jó
tanácsaid, mind -hiányozni fog. Az a plusz,
amit a gyerekeknek tananyagon kívül adtál,
hogy jobban megismerjék a való éltet, azhiányozni fog. Az a kedvesség és
türelmesség, ahogy a gyerekekhez szóltál
szintén hiányozni fog. Fiatalságod,
lendületességed, számunkra példaértékû.
Biztos vagyok benne, hogy a nyugdíjas
éveid alatt is megtalálod célodat és

tevékenyen töltöd az idõdet, mert nem olyan
fából faragtak, aki könnyen leteszi a lantot.
Ehhez a szép új élethez jó egészséget, hosszú
életet kívánok mindnyájunk nevében.
Köszönjük a munkád, töltsd tevékenyen,
békében, szeretetben nyugdíjas éveidet.”
Jó néhány éve, hogy megjelentél. Hogy
munkába jelentkeztél és az eltelt évek alatt,
sokat láttak eme falak, része voltál életünknek,
kezed alatt a munka égett.
Búcsúzóul annyit mondunk, azt kívánjuk légy
mindig boldog! Arcodon a mosoly örökké éljen,
és a szíved minden célt elérjen. Soha se lásd a
bánat arcát és ne kelljen vívnod az elveszettek
harcát. Maradjon tõled távol a fájdalom. Mi
elengedünk. A sok szép emlék marad, hálásak
vagyunk minden egyes percért, amit veled
tölthettünk. Búcsúzunk hát tõled drága, jó,
barátunk, egy dolgot ne feledj, mindig
visszavárunk!
Horváth Jánosné, Jutka nénit az Emberi
Erõforrások Minisztere Szolgálatért
érdeméremmel tûnte ki 40 éves pedagógus
pályán végzett oktató-nevelõ munkájáért.
Tisztelettel, szeretettel gratulálunk!
Hüse Gabriella
Igazgató

Civil szféra
Emlékezni és emlékeztetni
Szeptember 19-én, szombaton
Holokauszt emlékhelyet avattak
Nagycenken. Az emlékhelyet a
Nagycenki Iparoskör kezdeményezésére
a Ferenczy Béni-díjas Lieb Roland Ferenc
szobrászmûvész alkotta. Az avatáson az
1944-ben történt tragédiáról Csorba János
polgármester úr, Sessler György a
Munkaszolgálatosok Országos
Egyesületének (MUSZOE) elnöke, Szûcs
Balázs Református lelkész és
Erzsébetváros egyházügyi, civil és
kulturális alpolgármestere, Károly Gyula
Sopron és Vidéke Ipartestület elnöke, és
Steiner Katalin a Nagycenki Iparoskör
elnöke emlékezett meg. Az eseményen
Károlya Gyula elnök úr egy díszoklevelet
adományozott a Nagycenki Iparoskörnek,
amelyek Steiner Katalin elnökasszony
vett át.

A díszoklevelet a Holokauszt
emlékmû létrehozásában végzett
munkájukért kapták a soproni és a
megyei ipartestülettõl.

Települési Önkéntes Mentõszervezetek minõsítése
Október 9-én Ebergõcön zajlott az öt évvel
ezelõtt megalakított Nagycenk, Petõháza,
Pereszteg, Röjtökmuzsaj, Fertõszentmiklós
települések önkéntes polgári védelmi
szervezeteinek közös újraminõsítõ gyakorlata,
valamint Sarród és Fertõrákos Önkéntes
Tûzoltó Egyesületeinek minõsítése. A
gyakorlaton közel ötvenen vettek részt.
A feltételezés szerint a területen lehullott nagy
mennyiségû csapadék miatt az Ikva patakon
villámárvíz vonul le, ami visszaduzzasztotta a
települést átszelõ szintén jelentõs vízhozamú
Buttor eret. A kialakult helyzet miatt

szükségessé vált az Ikva patak és a Buttor
ér torkolatában a védekezés, ami során
nyúlgátépítést, bordás megtámasztást,
buzgár elfogást, valamint medertisztítást és
szivattyúzást végeztek az önkéntes
szervezetek tagjai. A gyakorlat során
megtisztított mederszakasz növeli a
település biztonságát.
A Nagycenki Mentõcsoport sikeresen
megszerezte a Nemzeti Minõsítõ Oklevelet,
alapvetõ vízkár-elhárítási tevékenység
szakterületre. Köszönjük a Nagycenki ÖTE
támogató hozzáállását!

„Széchenyis szívvel”
A
Soproni Széchenyi Gimnázium
Öregdiák Társaság és a Friends of Europe
Nagycenk Egyesület közös szervezésében
rendezték meg szeptember 19-én délután a
„Széchenyis szívvel” programsorozat
negyedik kiállítását, az Alkotóházban.
Sodics László mûvésztanár, Szényi Péter
festõmûvész és Keszei István fotográfus,
mint öregdiákok alkotásai után, ez
alkalommal Szényi Zoltán festõmûvész
alkotásait tekintheti meg az idelátogató
közönség.
A megnyitón Szemzõ Gábor, a Széchenyi
Gimnázium Öregdiák Társaság elnöke
mondott köszöntõt, közremûködött a
Nagycenki Vegyeskar Kulturális
Egyesület, Drüszler Edit vezetésével. A
kórus két mûvet adott elõ, „Széhenyi
szelleme virraszt” címû Szekendy Alajos
m û vet, valamint Gárdonyi Zoltán
alkotását, „Tartsd meg hazánkat Isten”. A
kiállítást Barcza Attila országgyûlési
képviselõ nyitotta meg, beszédében
méltatva Szényi Zoltán munkásságát és az
öregdiák
társaság tevékenységét. A
m ûv ész úr festményein érzõdik
szülõvárosához, Sopronhoz való végtelen
kötõdése, akvarell és vegyes technikával
alkot.

Civil szféra

Önkéntes Tûzoltó Egyesület
A Cenki Híradóban megjelent utolsó cikkünk
óta mozgalmasan teltek Nagycenk Község
Önkéntes Tûzoltó Egyesületének napjai,
miután eseményekben bõvelkedõ hónapokat
tudhatunk magunk mögött még úgy is, hogy az
utóbbi hetekben több rendezvény elmaradt.
Az idõszak 5 tûzoltói beavatkozása mellett
képzések, vizsgák, gyakorlatok, községi
események, építési munkák és fertõtlenítési
feladatok kaptak nagy hangsúlyt ezekben a
hónapokban.
Augusztus közepén a kiscenki erdõszél kapott
lángra, ennek a tûznek az oltását végeztük. A
hónap végén a két fõút keresztezõdésében
ütközött egy személyautó és egy
motorkerékpár, itt a mûszaki mentési
feladatokat hajtottuk végre, egy nappal
késõbb pedig Fertõboz és Hidegség közé
kaptunk értesítést, ahova egy égõ szalmabála
miatt vonultunk.
A hónap második felében védõfelszerelések
érkeztek hozzánk, illetve egy tûzvédelmi
tesztet juttattunk el a közösségi oldalunk
olvasóihoz. A hónap végét és szeptember
elejét a Fénykeresztnél nyújtott segítség
kötötte össze. A villanyszerelés
elõkészítésében, a ledcsíkok felszerelésében
és a felállításban közremûködhettünk.
A szeptember számunkra a különbözõ
eseményeken való részvétel körül forgott,
leginkább pozitív élményeket adva a
tagságnak. A szakmai felkészítés egyik
állomása volt a peresztegi kultúrházban
megtartott gyakorlat, melynek során a
következõ volt a feltételezett esemény: a
nagyteremben keletkezett tûzben több
személy a helyiségben rekedt, s az õ
mentésükre sietõ tûzoltó kollégák is az
épületben rekedtek. A környezõ települések
egyesületeinek feladata volt a bajbajutottak
felkutatása és a tûz oltása, mely feladatokat
sikeresen teljesítettük. Részt vettünk a Leader
közgyûlésen, a Széchenyi emlékhelyek túrán,
szakmai napon Balatonföldváron, a harkai
tûzoltó egyesület 130 éves jubileumán, a
Széchenyi ünnepségen szeptember 21-én.
Sor kerülhetett gróf Széchenyi Ödön
mellszobrának avatására is, ahol az
ünnepségen díszsorfalat állhattunk. Néhány
komoly óra is volt számunkra a hónapban, ha
a Wiener Neustadtban tragikus hirtelenséggel
elhunyt parancsnok temetésére vagy a
Holokauszt emlékmû avatására gondolok
vissza. Fontos feladat tagjaink folyamatos
képzése és a tudásukról való számot adás.
Két kollégánk készült fel a pick-up csörlõ

üzemeltetésébõl, melyrõl sikeres vizsgát
tettek Mosonmagyaróváron.
Október elején éjszaka érkezett az
értesítés, hogy a Soproni utcában egy
személyautó oszlopnak ütközött, mely a
baleset következtében kitört. Elsõként
érkezett az egyesület a helyszínre, ahol az
áramtalanítást végezte el. A munkálatokat a
soproni kollégákkal és az áramszolgáltató
szakembereivel közösen végeztük a
továbbiakban, melyben egy parkoló
gépjármû is sérült. A hónap végén a
benzinkút közelében gyulladt ki egy autó,
melyet a tulajdonos eloltott, az egyesület
nem avatkozott be.
Októberben szakmai vonalon a nagycenki
mentõcsoport munkáját segítettük egy
Ebergõcön megtartott árvízvédelmi
gyakorlaton. A hónap közepén kiképzési
napot tartottunk, ahol tagjaink ismereteit
frissítettük az elõttünk álló hónapok jellemzõ
káresetei tekintetében. Gyõrben átvehettük
sikeres pályázatunk keretében elnyert
tûzoltó szakfelszereléseket. A hó végén 2
tagunk megújította, 4-en pedig elõször
tettek sikeres pályaalkalmassági vizsgát,
mely a megkülönböztetõ jelzés
használatához szükséges. Október utolsó
két hetének fontos feladata volt a napi
rendszerességgel végzett fertõtlenítés a
község frekventált helyein. Események
tekintetében a petõházi egyesület
jubileumát, múzeumi beszerzõ körutat
jegyezhettünk fel.
A múzeum építése az utolsó cikk idején a
koszorú betonozásánál tartott. Szeptember
elején megérkezett a tetõanyag, melynek
lerakodását végeztük. Az ácsmunkák
kezdõdtek ezután, ami az épület külsõ
megjelenését napok alatt megváltoztatta, a
tetõ felállításával kialakult a végsõ
szerkezeti külalak. Ezen munkák alatt téglát
szállítottunk a területre, majd a
szakemberek felfalazták a tûzfalakat a
következõ munkafázisban. Szeptember
utolsó harmadában megkezdõdött a
tetõfedés. Felkerült a héjazat és a bádogos
munkák is megvalósultak. A vállalkozó
területrõl való levonulása után újra mi
következtünk. A területen földmunkákat
végeztünk gépi és kézi erõvel, egy
ideiglenes de kultúrált külsõ körlet
kialakítása céljával. A múzeum eddigi
megvalósulásáról, átadásáról, a múzeumi
tárgyakról adtunk egy interjút a
közelmúltban. A tél beálltáig folyamatosan

szeretnénk haladni még ezzel a projekttel is,
megvannak a következõ lépések tervei, a
megvalósítás szervezésén dolgozunk
jelenleg.
A késõ nyári napok, az iskola elsõ hetei és az
õszi szünet után a napokban valóban
megérkezett az õsz. Ezzel együtt újra
figyelmet kell fordítanunk a megváltozott
közlekedési feltétekre, köd, esõ, s
hamarosan akár az egyéb
csapadékformák is megjelenhetnek. A
gyalogosok és kerékpárosok szintén
nehezebben észlelhetõek a szürkébb
napokon, gondoljunk erre is. Az útépítés
kapcsán fennálló forgalomnövekedés
továbbra is rejt veszélyeket magában.
Vigyázzunk a közlekedés során! Szintén az
õsszel kapcsolatos a fûtési szezon
indulása és a kerti égetések idõszaka is.
Mindegyik hordoz magában veszélyeket,
így járjunk el figyelmesen mindkét témát
illetõen! Megelõzõ intézkedésekkel a
veszélyeket nagymértékben csökkenteni,
minimalizálni tudjuk! A kémények
ellenõrzése és egy szénmonoxid-érzékelõ
akár életet is menthet!
S néhány köszönõ szó a cikk végére.
Hatalmas köszönetet szeretnénk mondani
mindenkinek, aki az adó 1 % felajánlásával
az egyesületet tisztelte meg, s a fejlõdésünket
ezzel is támogatja!
Ragats Péter
Parancsnok
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Széchenyi Emlékhelyek gyalogtúra
Az idei évben is megrendezésre került a
Széchenyi Emlékhelyek Gyalogtúra közel
100 résztvevõvel. A szervezõk imái
meghallgatásra találtak, hiszen az idõ kegyes
volt a túrázok számára. Köszönet illeti minden
szervezõt, közremûködõt, hogy az idén is
idejüket nem sajnálva megszervezték ezt az
eseményt! Köszönjük mindenkinek, aki eljött
és végjárta a túra útvonalakat, reméljük
mindenki kellemes élménnyekkel tért haza és
jövõre is találkozunk!
Szervezõk

Boldog nyugdíjas éveket Zsuzsi!
Szeptemberben Lukácsné Kolonits
Zsuzsanna kolléganõnket búcsúztattuk
nyugdíjba vonulása alkalmából.
Ennek apropóján a Nagycenki Közös
Önkormányzati Hivatal dolgozói és a
három település polgármesterei egy
kellemes és vidám délutánt töltött el az
Alkotóházban.
Zsuzsi 2011-ben kezdett el dolgozni a
Hivatalnál rövid idõn belül 2012.
februárjában sikeres anyakönyvvezetõi
vizsgát tett. Azóta anyakönyvvezetõként
dolgozott, pályafutása során több mint
százötven pár mondta ki a boldogító igent
és távozott férj és feleségként. Zsuzsi
sokoldalúságának köszönhetõen minden
területen kivette a részét, tolmács
feladatok, rendezvények szervezésében
és lebonyolításában. A falu kulturális
életében jelenleg is aktív tag. Zsuzsihoz
mindig mindenki bizalommal
fordulhatott, sose volt nála vége a
munkaidõnek. Akár munkaidõn kívül is
megértõ és kedves volt, mint ügyfelekkel,
falubeliekkel és kollégaival is. Ismeri a
falu teljes történetét, szívén viseli a falu
kisebb-nagyobb problémáit. Az idõ során
Zsuzsi több új kollégát is betanított,
mindenkit támogatott, hogy minél
hamarabb beilleszkedjen a hivatal és a
falu életébe.
Zsuzsitól megkérdeztük, hogy ilyen
“fiatalon” nem fog hiányozni a munka?
-„Hát tudod az életben mindig vannak
dolgok és idõszakok, változások amit el
kell fogadni. Ez most olyan. De ez mindig
szívem csücske marad!”

Kedves Zsuzsi!
Búcsúzni mi nem szeretnénk, te mindig
a Hivatal része maradsz! Tudjuk, hogy
egy nyugdíjas mennyire elfoglalt, de ha
idõd engedi kollégáid szívesen látnak,
finom kávéval (akár duplával is).
Visszavárunk!
Kívánunk jó egészségben eltöltött,
nyugodt, békés, örömteli nyugdíjas
éveket!

„Az életed egy új fordulatot vesz. Egy régi
ajtó zárult be elõtted.
De ne félj, hiszen ez nem a vég, hanem egy
kezdet, egy új ismeretlen kép.
Soha ne felejtsd el, kik téged szeretnek.
Soha ne fordíts hátat az embereknek.
Szeresd a szépet, keresd a jót!
Ha szükséged van ránk, mi mindig itt
vagyunk!”
Nagycenki Közös
Önkormányzati Hivatal
és munkatársaid

Aktuális

Labdarúgás
Bár még nem ért véget az õszi szezon, így is
mozgalmas heteken vagyunk túl labdarúgás
tekintetében. A heti két edzések mellett
minden korosztályunk létszáma nõtt, és hétrõl
hétre veszünk részt eseményeken. U7-es és
U9-es korosztályunk a Bozsik fesztiválokon,
az U11-es és U13-as korosztályunk pedig
Bozsik tornákon szerepel. U14-es csapatunk
pedig a megyei bajnokság soproni
csoportjába vesz részt. Mindegyik csapatunk
szép sikereket ér el, rendszeresen részt

Mikulásgyár

vesznek az edzéseken és folyamatosan
fejlõdünk. A megyei II. osztály U19-es és
felnõtt bajnoksága is a vége felé jár, ifi
csapatunk a tõlük elvárható
középmezõnybe foglal helyet, felnõtt
csapatunk az idény során hullámvölgybe
került, de a játékosok mindent megtesznek
a változás érdekében.

Mikulás

Mikulás
December 6-án,
vasárnap délután
18 órakor az
Alkotóház udvarán
szeretettel várunk
minden kisgyereket!
Hirdetés

Mikulásgyár
2020
Feleslegessé vált tárgyainkkal idén is
örömet szerezhetünk másoknak!

Fogjunk össze, segítsünk együtt,
hogy minél több
nehéz sorsú családnak
legyen igazi ünnep a Karácsony!
Játékokat, ruhákat, könyveket,
tartós élelmiszert várunk.
Kérjük, hogy felajánlásaikat
dobozba tegyék, és írják rá,
mi van benne, és kinek, kiknek való
(fiú/lány, életkor, ruhaméret stb.)
A csomagok dec. 17-ig, adhatók
le a 100 forintos boltban
vagy a Soproni utcai virágboltban.
Az összegyûlt ajándékokat
a Mikulásgyárnak juttatjuk el.

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk
Lõrincz Gézáné
sz.:KocsisMargit

(1934-2020)

Hegedûs Erzsébet Mária (1950-2020)
Béli Lászlóné
sz.: Horváth Katalin

(1949-2020)

Szabóné Mikó Katalin

(1953-2020)

Pálfi Éva Gabriella

(1946-2020)

Gratulálunk!
Horváth Blanka (2020.08.03.)
Horváth Judit és Horváth Gábor kislánya
Nyistyák Leó (2020.08.07.)
Lanstyák Enikõ és Nyistyák János kisfia
Garzó Léna (2020.08.14.)
László Adrienn és Garzó Balázs kislánya
Kovács Dilen (2020.09.22.)
Markó Patrícia és Kovács Dávid kisfia
Pölcz Dániel (2020.09.28.)
Szabó Franciska és Pölcz Ádám kisfia
Buczolitsch Levente Áron (2020.10.04.)
Jankó Veronika és Buczolitsch Bálint kisfia
Nagy Valter (2020.10.07.)
Kadlót Anikó és Nagy Péter kisfia
Sályi Lili Letícia (2020.10.28.)
Samu Bernadett Mária és Sályi Sándor
kislánya

