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Március 15.
Tisztelt Nagycenkiek!
Nemzeti ünnepeink közül kiemelkedõ
helyet foglal el március 15., hiszen
minden magyar, párt, mozgalom,
legkülönbözõbb gondolkodású ember
magáénak vallja, sajátjának érzi. A
magyar nép mindig tiszta szívvel,
fenntartások nélkül ünnepli eme
magasztos eseményt. Büszkén emlékezik
vissza a 173 éve lezajlott forradalom és
szabadságharc példaértékû üzeneteire. De
mit is ünnepelünk március 15-én? Miért
tûzünk nemzeti színû szalagot, kokárdát
mellkasunkra? Kossuth Lajos szavait
idézve: „Ezredéves történelmünk
bizonyságul szolgál, hogy nem vagyunk
gyermek nemzet; 1848-i történelmünk
bizonyságul szolgál, hogy nem vagyunk
elaggott nemzet.” Az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
Magyarország újkori történetének egyik
meghatározó eseménye, a nemzet
identitás egyik alapköve. Társadalmi
reformjaival a polgári átalakulás
megindítója, önvédelmi harcával a
nemzeti mitológia részévé vált. Erre az
ünnepre büszke minden magyar, határon
innen és azon túl. Méltán is lehetünk
büszkék, hiszen 1848. március 15-én
példaértékûen cselekedtek a márciusi
ifjak, mikor szabadságukért
szembeszálltak az elnyomó hatalommal.
Mit is jelképez mindez számunkra? Azon
az esõs délelõttön megszületett valami,
egy olyan erõ mely megrengette az akkori
Pest utcáit. A szabadságot nem egy
arctalan tömeg vívta ki. Az egyének
kiknek neveit (Petõfi, Jókai, Táncsics és
még sorolhatnám) örökre
emlékezetünkbe véstük. Õk azok, akik a
közös célért tenni tudtak és legfõképpen
tenni akartak. Személyük teremtették és
egyben alkották meg a szabadságot.
Mindehhez nélkülözhetetlen volt a fent
említett erõ. Az erõ melyet úgy hívnak:
ÖSSZEFOGÁS! Akaratukat
összekovácsolta, erejüket
megsokszorozta, mert tudták, hogy nagy
dolgokra képesek, ha összefognak.

Rájuk emlékezünk-e napon, kik
felismerték az egység eget rengetõ
erejét. Tetteikben a végsõkig bízva,
elszántan, reménnyel telve cselekedtek.
Legyünk hát büszkék azokra a
magyarokra, akik kinyilvánították
akaratukat 1848-ban, s EGY
EMBERKÉNT álltak a szabadság
elnyeréséért az elnyomással
szemben. A hõsök iránti tisztelet
készteti, hogy minden év március
idusán kokárda kitûzésével
megemlékezzünk. Fontos, hogy eme
elismerõ tiszteletet tovább adjuk a
felnövekvõ nemzedékeknek. Ünnepi
megemlékezõ mûsorokkal és az
események felelevenítésével
megértessük gyermekinkkel a
forradalom magasztos eszméit. Hiszen
ez nem csupán a történelem tanítása,
hanem jelenünk kötelessége a jövõ
számára. Széchenyi gondolata erõsít
meg bennünket ebben: „Múlton
nyugszik a jelen, s azon a jövendõ” A
nemzet összetartásának tudata 1848 óta
a leggazdagabb erkölcsi, szellemi és
érzelmi erõforrásunk. Tekintsük hát
tanításnak, megélt tapasztalatnak a múlt
eseményeit. „Ha a jelent a múltból
fakadó tudással éljük, nem kell félnünk
a jövõtõl!” Éljen bennünk is a tudás,
hogy összefogva nagy eredményeket
érhetünk el.
Az összefogáshoz bizalomra van
szükség, amely nélkül az ország nem
mûködhet jól.

Mindez igaz egy vidéki település lakóira
is, hiszen Nagycenk a mi kis országunk,
földünk, életterünk. Minden nap küzdünk,
hogy szebbé élhetõbbé tegyük
településünk. Ahhoz, hogy a múltban és a
napjainkban kitûzött célokat meg tudjuk
valósítani, bíznunk, kell egymásban. Ez
az egyetlen helyes út melyen járva, meg
tudjuk valósítani a közösen elképzelt
terveinket. Egy közösség csak akkor
emelkedik ki a többi közül, ha a célhoz
vezetõ úton segítünk egymáson. Bátorító,
támogató kezet nyújtunk elesett,
elkeseredett társaink számára. Büszkén,
örömmel fogadjuk egymás sikereit. Csak
akkor van összetartás, ha együtt
lélegeznek, ha a szívük egy ütemre
dobban, melyhez arra van szükség,
hogy közös céljaink legyenek,
melyekért együtt teszünk. Az
említettekre legyen példaértékû a
márciusi ifjak és az 1848-49-es
szabadságharc hõseinek cselekedetei. Az
akkori kor mindezt csodának élte meg,
hiszen szabadságuk eljövetelének
hajnalát látták Március 15-én. Végül Jókai
Mór szavaival zárva: „Kell, hogy
történjenek! Olyan csodák, amiket tíz
nemzedék megemlegessen. Példákat kell
adni ennek a nemzetnek, amik a szíveket
megerõsíték.” Éljen a magyar
szabadság, éljen a haza!
Matiasec János
Nagycenkért Alapítvány

Önkormányzati hírek

Polgármesteri beszámoló
Tisztelt Nagycenkiek!
Az önkormányzatiságban az év eleje
mindig a költségvetés elkészítésérõl szól.
Az idei évben a rendkívüli jogrend nem
engedi a testületi ülések megtartását, de az
elõkészítésbe és a döntéshozatalba is
folyamatosan részt vettek a képviselõ
testületi tagok. A költségvetés bevételi
oldalát az állami feladat finanszírozás,
saját adóbevételek, saját egyéb bevételek
és a 2020-as tartalék képezik.
Az állami finanszírozás 2020-ban
összértékben 172 millió volt, az idei
évben 2021-ben ez a szám 199 millió
forint, vagyis 27 millióval magasabb.
Ebbõl kerül elvonásra a bevezetett
szolidaritási adó melynek mértéke 16,5
millió forint.
Saját adóbevételben a lehetõ
legbiztosabb, minimális összeggel
számoltunk, összértékben 60 millió
forint. A gépjármûadó teljes mértékben
állami adóvá vált, ebbõl bevételünk nem
származik, ez 10 millió elvonást jelent
számunkra. Az építmény és kommunális
adónál a 2020-as összeggel számoltunk ez
30 millió forint. Az iparûzési adónál a kis
és közép vállalkozások 50 %-os
adócsökkentésével számolva 30 millió
forint bevétellel számoltunk.
Kormányhatározat szerint kompenzáció
keretében kiegészítésre kerül ez a
bevételünk, ez majd az év végén növelni
fogja a tartalékunkat. Egyenleget vonva
az állami finanszírozást illetõen a
támogatás mértéke megegyezik a 2020-as
év egyenlegével.
Saját egyéb bevételeink lakás, föld,
intézmény bérletek, vízi közmû bérletek,
gyermek étkeztetés, szolgáltatási díjak,
ingatlan értékesítés stb. az elõzõ évi
mértékben lettek rögzítve.
A 2020-as év tartaléka 168 millió forint,
ez a magas iparûzési adó bevételnek
(autóút építés), a 2020-ban tervezett
beruházások elmaradásának
(buszmegálló építés, sportcsarnok
felújítás) és a négy db önkormányzati
telek értékesítésnek az eredménye.

A 2021 es költségvetés fõ összege:
550 millió forint.
Kiadási oldalon megjelenik a kormány
által elrendelt szolidaritási adó 16
millió összegben, mely az
adóerõképesség alapján lett

megállapítva. Ennek ellenére az
intézmények fenntartásában, a
település fenntartásban,
re n d e z v é n y e k é s e g y e s ü l e t e k
támogatásában az elõzõ évben 2020
ban tervezett összeggel számoltunk.
Ezzel a közösségi életünk színvonalát
fenn tudjuk tartani, a legkisebb
mértékû megszorítást sem kell
alkalmazni.
Az idei évben is a megszokottak szerint
folytatjuk a település fejlesztést,
fedezete az elõzõ évi tartalék.
Községháza: a felújításban az utolsó
lépés a könyvtár, megyei könyvtár
pályázat keretében a teljes bútorzat
kicserélésre kerül, önerõbõl a fûtés,
villamosság, festés, padlózat újul meg.
A beruházás összköltsége 10 millió
forint, ebbõl az önerõ 4 millió.
Széchenyi-tér: az idei évben lesz 100
éve a Sopron és környékének
hovatartozásáról szóló
népszavazásnak, ennek emlékére a
Nemzeti Mûvelõdési Intézettõl 6 millió
forint támogatást kaptunk egy
emlékhely létrehozására. A Széchenyi
tér alsó pontján már eddig is volt egy
emlékkút, mely 2001-ben a 80.
évfordulón került felállításra. Ezt a
kutat felhasználva egy emlékparkot
hozunk létre, mely hangsúlyosabban
fogja hirdetni azt a hazafias tettet
melyet elõdeink végeztek. Az
emlékpark teljes költsége 12 millió, de
ez még nem az egész Széchenyi teret
jelenti. Az emlékpark környékét is
szeretnénk felújítani, ennek a
költségére ígéret van a Magyar Falu
programban.
Buszegálló: az elõzõ évben már
terveztük a Soproni utca felsõ
buszmegállóját és a zebrát, de az
engedélyezések elhúzódtak ezért nem
tudtuk megépíteni. Tavasszal megépül,
költsége 20 millió forint.
Útépítés: folytatjuk az új lakóparkban
az útépítést, tavasszal elkészül a
Cukorgyári út sarkától induló
szegélykõvel megtámasztott aszfalt
burkolatú úttest építése a Határsáv
utcában. A másik oldalon nem kerül
összeköttetésre a Kövesmezei út
aszfaltos részével, mert ezen a
szakaszon még közmûépítések lesznek.

Ezt a szakaszt a telekalakítási
szerzõdésnek megfelelõen a kialakított
telek tulajdonosoknak kell majd
megépíteni, ez volt a feltétele a külterületi
szántóból történõ építési terület
kialakításának. Az útépítés költsége 33
millió forint.
Útépítés: az új lakópark beépülésének
következménye a Dózsa krt és a Rákóczi
utca felsõ végének
nagy mértékû
forgalom növekedése. A 3,5 méter széles
aszfaltos felületen két gépjármû nem tud
egymás mellett elhaladni csak a padka
igénybevételével. A padka a folyamatos
javítás ellenére is mindig gödrös. A teljes
útépítésre nincs lehetõségünk, de
szegélykõ építéssel és fél méter
szélesítéssel ez a gond megoldódik.
Költsége 19 millió forint.
Járdaépítés: a Gyár utca felsõ végén a
Termelõ Szövetkezet bejáratától a
Lagerhaus bejáratáig járda hiányában az
úttesten kell gyalog közlekedni. A
gabonafelvásárló miatt nagy a gépjármû
forgalom ezen a szakaszon, a gyalogos
közlekedés veszélyes. Ezen a területen
járda építéssel kezeljük ezt a súlyos
problémát. A szemben lévõ
lakóingatlanok parkolási lehetõségét is
kezelni kell, mert a járda építés után a
gépkocsik csak az úttest és a járda között
hosszanti irányba tudnak majd megállni.
Költsége: 7 millió forint
Játszótér: a mûködése folyamatosan
visszatérõen gondot okoz az
önkormányzatnak. Lakossági
panaszbejelentés a fiatalok közösséget
zavaró viselkedése. A játszóteret
bekerítjük, egy kapun keresztül lesz
megközelíthetõ, melyet házirend szerint
fogunk nyitva tartani és meghatározzuk a
gyermeki korhatárt a tartózkodást
illetõen. A fiataloknak a régi foci pályánál
a kis állatvásár helyén a gyönyörû hét
platán fa tövénél kialakítunk egy
találkahelyet, ahol nyugodtan tudnak
szórakozni és senkit nem zavarnak.
Egyértelmû, hogy szükségük van egy
helyre, de meg kell érteniük, hogy a kis
gyermekek játszadozását zavarják és
sajnos elõfordult, hogy rossz példát
mutattak.
A kerítés költsége a minõségtõl függõen 2
3,5 millió. A fiatalok találka helyére 1
millió forintot költenénk, de ez még
képviselõ testületi döntést igényel.

Önkormányzati hírek

Polgármesteri beszámoló

Kutak

Tûzoltó bázis: folytatjuk és végre
befejezzük a tûzoltó szertár és múzeum
építését. A négy évvel ezelõtti tervezéskor
számolt bekerülési költség sajnos nagyon
megemelkedett, az elkezdett építkezést be
kell fejezni, a falunkban megszokott
igényességnek megfelelõen. A
költségvetésben 6 millió forinttal
számolunk erre a feladatra.
Remete kápolna: elkészült a pályázati
átadás megtörtént, a püspök úr
megtekintette és javaslatot tett a belsõ
bútorzatra. Tömör tölgyfából oltár készül,
szintén ebbõl az anyagból 8 fõ részérõ
ülõpad térdeplõvel és imakönyvtartóval.
A bútorzat elkészül, az egyház
hivatalosan is a vallásgyakorlás
helyszínévé nyilvánítja. A bútor költsége
1,5 millió forint.
Közvilágítás: tizenötéves futamidejû
bérleti szerzõdéses energia takarékos
közvilágítás korszerûsítés valósul meg a
teljes településen. A z összes lámpatest
kicserélésre kerül LED es lámpatestekre,
melyek energia igénye 50 % -al kevesebb
lesz. A beruházás 80 millió forint, melyet
é v e n t e a z e n e rg i a m e g t a k a r í t á s
összegébõl és évi plusz 2 millió forint
hozzájárulásból törlesszük.
Ezzel a
beruházással a mi közösségünk is
hozzájárul az ország klíma stratégiájához.
Megszûnik a folyamatos lámpatest
meghibásodás, a futamidõ végéig
garanciálisak lesznek a világítótestek.
A koronavírus járvány okozta
önkormányzati elvonások ellenére is
több mint 110 millió forint értékû
önerõs fejlesztést hajtunk végre. A
tervezett év végi tartalékunk 36 millió
forint, mely nyugodt kiegyensúlyozott
mûködést biztosít.
A beszámolóban többször említést tettem
az adóerõképességrõl, ez a szám az egy
fõre számított adóbevételünket jelenti.
Az állami finanszírozás mértékét ez a
szám határozza meg. Nagycenk lakossága
nagy mértékben emelkedett, de szerintem
mégis alacsonyabb a valósan itt élõk
számát illetõen. A kérésem, aki teheti
jelentkezzen be a valós tartózkodási
helyére, mert ezzel a falunk állami
finanszírozását növeli. Szintén kérem az
újonnan beköltözött Nagycenkieket,
akinek vállalkozása van a tevékenységét
jelentse át Nagycenkre, mert így az
iparûzési adójával segíti a falunk
fejlõdését.

A hatályos jogszabályok szerint az
engedély nélkül létesített ásott vagy fúrt
kutak tulajdonosainak 2023. december 31ig kell kérelmezni a tulajdonukban álló kút
fennmaradási, avagy megszüntetési
engedélyezési eljárását.

Csorba János
polgármester

A lakosság érdekében Nagycenk
Nagyközség Önkormányzata segíteni
kívánja a lakosok régen, ill. engedély nélkül
létesített ásott és fúrt kútjainak
fennmaradási és üzemeltetési
engedélyeztetését. Szakmai tudással és
tapasztalattal is rendelkezõ Ringhofer
János geográfus, valamint Gerstenkorn
András vízkészlet-modellezési szakértõ
megkereste az Önkormányzatot, hogy
Nagycenken is, igény esetén a
közeljövõben, május hónapban
(valószínûsíthetõ május 10. és 14. között)
vállalják a jelentkezõknek az
engedélyeztetési dokumentáció
elkészítését még jóval a határidõt
megelõzõen, igen kedvezõ áron:
A jegyzõi hatáskörben engedélyezett
fúrt kutak eljárási díja 11 000 Ft, ásott
kutaké 6 000 Ft.
Minden további költségtõl mentes.
Jelentkezés módja, idõpont-egyeztetés és
bõvebb felvilágosítás:
06-20-800-3637 telefonszámon, vagy az
info@kutengedelyeztetes.hu e-mail címen.
Természetesen egyénenként, késõbb is
lebonyolítható a vízjogi engedélyeztetés,
kérjük mindenki maga döntse el, hogy
kíván-e élni ezzel a lehetõséggel, illetve
igénybe vesz-e szakember segítségét.
A jegyzõi hatáskörbe tartozás feltételei:
- magánszemély a kérelmezõ
- 500 m3/év vízigénybevétel alatti
- a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási
igények kielégítését szolgálja a kút épülettel
rendelkezõ ingatlanon van
- a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál
- a kút helye nem érinthet vízbázis-védelmi
védõterületet, karszt- vagy rétegvizet
Jegyzõ hatáskörön túli, tehát, ha a fenti
feltételek valamelyikének nem felel meg a
kút, a katasztrófavédelem által elbírált fúrt
kút engedélyeztetése 19000.- Ft, ásott kúté
14000.- Ft. Ebben a kérdésben is hívják
bátran a szakembereket!

Percze Szilvia
jegyzõ

Ebtartási felhívás
Tisztelt Lakók! Ebtulajdonosok!
Több alkalommal érkezett bejelentés a
hivatalba kóbor kutyákról, közterületen
kóborolni hagyott ismert vagy ismeretlen
gazdával rendelkezõ ebekrõl.
Ezúton kérem a Tisztelt Lakókat,
minden kutyát tartó lakost, hogy
kutyáját zárt helyen tartsa, annak
kiszabadulását az ingatlanról
akadályozza meg.
A szabálysértésekrõl, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi
II. törvény szerint a Veszélyeztetés
kutyával szabálysértést követ el az a
személy, aki a felügyelete alatt álló kutyát
a település belterületén felügyelet nélkül
bocsátja közterületre, vagy kóborolni
hagyja.
Szintén szabályt szeg, aki veszélyes ebét
nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez
el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre
utaló megfelelõ figyelmeztetõ táblát.
A cselekmény büntethetõ, és helyszíni
bírság is kiszabható tettenérés esetén. A
szabálysértési bírság mértéke 5.000,- Fttól 150.000,- Ft-ig terjedhet.
Kérünk ezért minden érintettet a fenti
szabályok és kötelezettségek betartására,
ellenkezõ esetben szabálysértési
feljelentés tehetõ (bárki megteheti) a
Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Soproni Járási
Hivatalánál (9400 Sopron, Fõ tér 5.).
A kóbor kutyák egy részénél nem ismert a
gazda, és nem is deríthetõ ki.
A befogásukról az önkormányzatnak
kellene gondoskodni, de sajnos ez a
feladat elláthatatlan, mivel a Soproni
Gyepmesteri telep rendszeresen nem
vállalja (kapacitás hiányában), eseti
megrendeléssel lehet a kóbor ebet befogni
(befogatni) , és 15 napig kell a
gyepmesteri telepen tartani, amely idõ
alatt, ha nem válik ismertté a gazda, akkor
a kutya ellátását az önkormányzatnak kell
viselnie.
Kérjük Önöket, hogy legyenek partnerek
a kutyák tartásánál, és ne okozzanak
feleslegesen gondot, bosszúságot sem
egymásnak, sem az Önkormányzatnak.
Jelenleg is zajlik az állatvédelemmel
kapcsolatos online nemzeti konzultáció a
Magyar Kormány felhívására. Az állatok
védelmével kapcsolatban kérjük, ha
véleményt kíván nyilvánítani, akkor
március 7-éig szíveskedjen azt megtenni a
h t t p s : / / a l l a t v e d e l e m . k o r m a n y. h u /
elektronikus felületen

Percze Szilvia
jegyzõ
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Gróf Széchenyi István halálának 161. évfordulójára emlékezünk
Széchenyi István 1848 augusztus végétõl
a hazája sorsa miatti aggódástól az
önvádtól (õ idézte elõ a felfordulást) mind
zaklatottabb idegállapotba került.
Szervezete teljesen tönkrement, ez pedig
súlyos depressziós rohamot váltott ki
nála, amelynek a mélypontján már
önveszélyessé vált.
Orvosa Almási Balogh Pál
Széchenyinével egyetértésben
nem
Cenkre a családjához, hanem a Bécs
melletti döblingi elmegyógyintézetbe
szállította 1848. szeptember 7-én.
Gróf Széchenyi István 11 évet és 7
hónapot töltött ezen intézetben. Életének
utolsó napjait mondja el vallomásában
egyik szolgája a cseh származású Brach
Jacob.
1860. március 3-án a rendõrség
házkutatást tartott Széchenyi István
döblingi lakosztályában, mely négy
szobából és elõszobából állt. A rendõrség
rájött, hogy Széchenyi titkos
sajtóközpontot üzemeltet a lakásán. Még
újabb bizonyítékra volt szükségük.
Számos iratát lefoglalták. Ugyanekkor
tartottak házkutatást Széchenyi titkáránál
Kiss Mártonnál (aki a Széchenyi család
bécsi lakásában lakott). Itt megtalálták
Széchenyi „Nagy magyar szatíráját”
kéziratban. Ezzel Széchenyi István sorsa
megpecsételõdött. Meg volt a döntõ
bizonyíték ellene. Széchenyi István
érdeklõdött a rendõrminiszternél Adolf
Thierry bárónál (1803-1867) (õ rendelte
el a házkutatást) a sorsa felõl.
1860. március 17-én kapja meg
Széchenyi a rendõrminiszter válaszát:
„Döbling megszûnt az Ön számára
menedékhely lenni!”
Milyen sors várhatott ezután gróf
Széchenyi Istvánra?
Akár per nélkül is átszállíthatták volna,
akár erõszakkal egy igazi
elmegyógyintézetbe. Ha ide zárják be egy

lassú halálos ítélettel lett volna
egyenértékû.
A másik lehetõség a perbe fogás volt,
felségsértés váddal. Ez a vád halálos
ítélettel végzõdött volna, s ha valószínû
is, hogy a 68. évében járó politikus
kegyelmet kap, a „kegyelem” csak
szigorú börtönt és családja számára
vagyonelkobzást jelentett volna.
Gróf Széchenyi Istvánnak ez volt az
utolsó nagy tette. Tudta, hogy (ahogy õ
írta) a fejével játszik, de nem mérlegelt,
nem fél, tette, amit tenni tudott.
Micsoda hatalmas lélek lakott ebben a
betegségektõl gyötört törékeny testben,
micsoda kockázatot vállalt, micsoda
elszántság, micsoda bátorság kellett
megtenni azt, amit õ megtett.
(Felségsértésért halál vagy börtönjárt
és vagyonelkobzás. Jacob Brach,
Széchenyi szeretett inasának
vallomása: „A házkutatás után mintha
kicserélték volna (Széchenyit), nagyon
keveset evett és nagyon szomorú volt.”
1860. április 1. naplójának utolsó
bejegyzése:
„Nem tudom megmenteni magam!”
1860. április 5. (halála elõtt 3 nappal)
Brach: „A következõ éjjel (péntek)
nagyon nyugtalanul alhatott, mert az
ágya roppantul fel volt dúlva és
szombat éjjel (amikor meghalt)
valószínûleg semmit sem aludt, mert az
ágyon nem volt nyoma a testének, csak
a lepedõ volt kiterítve. Azon a szombati
napon (ápr. 7. az utolsó napja) meg sem
szólalt, csak egy pár kanál levest evett.
Délelõtt Zichy Géza gróffal
mostohafiával sakkozott. Délután
velem, estefelé társammal (Sebastian
S. Pichlerrel) erõdjátékot játszotta,
hét órától háromnegyed tízig viszont
Kiss (Márton) titkár úrral megint
sakkozott. Mikor a titkár úr elment
tõlünk, azt mondta, hogy a gróf
mesterien játszott.” Széchenyi István
halála után az egyik tanúvallomásban
az szerepel, hogy azon az utolsó estén
Kiss Márton beszámolt Széchenyinek,
hogy Bécsben az a hír terjed, hogy a
húsvéti ünnepek után magyar
elõkelõségeket fognak letartoztatni
össze esküvésben való részvétel miatt.
Lehet, hogy ez (volt) adta végsõ lökést,
hogy befejezze életét.
Brach: „Ezután kivittem a lámpát a
hálószobából az elõszobába és társam,
aki Kiss úr után bezárta az ajtót,

visszahozta a kulcsot. Majd mint mindig,
jó éjszakát kívánt nekünk a gróf és
elbocsátott bennünket, mire mi, miután
bezártam kívülrõl az elõszobára nyíló
bejárati ajtót és eltettem a kulcsát,
visszavonultunk hálószobánkba.”
Dörömbölést vagy lövést azon a
szerencsétlen április 7-rõl 8-ára virradó
éjszakán sem én, sem más senki nem
hallott a házban: csupán egy páciens, aki
közvetlenül a hálószoba alatt lakott, vélte
úgy mintha azon az éjszakán a feje fölött
feldöntöttek volna egy karosszéket:
valószínûleg a lövést hallotta meg. „Midõn
vasárnap reggel hét órakor be akartunk
menni szegény gróf lakásába, de sokszori
kopogtatás után sem hallatszott semmi,
társam elszaladt dr. Goldbergért
(segédorvos) és aztán vele együtt léptünk
be a hálószobába.
Micsoda rémületes látvány fogadott ott
bennünket! A gróf felöltözve,
szétroncsolódott fejjel ült a karosszékében
és a jobb kéz még tartotta a pisztolyt,
amellyel a halálba küldte magát.”
Így hangzott az ápoló vallomása a grófról
és a bekövetkezett katasztrófáról.
Széchenyi István temetése 1860. április
11-én, délután 4 órakor volt. Egy nappal
a meghirdetett idõpont elõtt, (de így)
hatósági utasítás szerint.
Így is hatalmas tömeg kísérte utolsó
útjára, a legnagyobb magyart.
Nagy László
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Befejezõdött a Remetekápolna rekonstrukciója

A Remetekápolna története
Széchényi Zsigmond halála után négy fia,
Antal, Ignác, Zsigmond és László osztozkodott
a család birtokain. Széchényi Antal grófnak
(17141767) jutott többek között Nagy- és
Kiscenk. A gróf 1740-ben költözött át
feleségével, gróf Barkóczy Zsuzsannával
Kiscenkre, ahol átmenetileg a majorház
szolgált lakhelyüknek, majd késõbb megépült
a ma is látható kastély. A családi hagyomány
szerint a kastély körüli barokk franciakerthez
szervesen kapcsolódó kettõs hársfasort
Barkóczy Zsuzsanna grófnõ telepíttette az
1750-es évek közepén. Az allé végén, az
úgynevezett Kiserdõben a korabeli fõúri
ízlésvilágnak megfelelõen remetelakot, majd
késõbb remetekápolnát építtetett. A
mindenkori „cenki” remete feladata volt a
kápolna õrzése, gondozása, a déli
harangozás, valamint az, hogy a kápolna esti
imáján részt vegyen. A cenki remeték Remete
Szent Pál regulája szerint, laikus testvérként,
úgynevezett fráterként élték magányos
életüket. Az elsõ cenki remete, Astion Liebig
fráter a gyõri egyházmegye feljegyzései
szerint 1773-tõl teljesített szolgálatot. Egy
1773-ban, német nyelven íródott dokumentum
részletesen rendelkezik a remete eltartásáról.
A jegyzék felsorolja az uradalom részérõl a
remete megélhetéséhez szükséges
élelmiszereket: marhahúst, szalonnát, lisztet,
sót, zsírt, sajtot és bort is biztosítani kellett
meghatározott mennyiségben a remete
részére. Ezen kívül a ruhája, mint mondgya a
kasznár, bele telik esztendõnként 20
forintokba.

A következõ évben, 1774-ben Barkóczy
Zsuzsanna grófnõ a saját költségén
kápolnát építtetett a remetelak mellé,
Krisztus kínszenvedésének a tiszteletére.
II. József 1782 ben feloszlatta a remeteség
intézményét. A 1819. század fordulóján és a
század elején a remetelakban az uradalom
szolgálatában álló személy lakott, akinek
meghatározott feladatai voltak a kastély
területén. A kápolna ekkor üresen állt, a
hajdani remetelak pedig késõbb
vadászházként mûködött. A kápolnát 1870
táján kezdték ismét szakrális célokra
használni, a keresztjáró héten
(áldozócsütörtök elõtti három napon)
szentmisét tartottak itt, és a század végén is
látogatott imahely volt. A rokokó stílusú
kápolnát 1902-ben bontották le. A szenvedõ
Krisztus fából készült, életnagyságú
szobrát, mely az oltárt díszítette, 1903-ban
a cenki templomba vitték. Jelenleg is ott
található, a jobb oldali mellékoltár mellett.
Az egykori remetelakból kialakított és
kibõvített vadászház ma is áll. A kápolnát az
eredeti helyétõl nem messze építették újjá.
Azért került a kastély közvetlen közelébe, a
szoborpark mellé, hogy a Széchenyihagyatékot minél több látogató
csodálhassa meg a lehetõ legteljesebb
formájában. A kápolna rekonstrukciója
2020-ban a korabeli tervek és fotók alapján
valósult meg. Az egykori remetekápolna
néhány elemét a homlokzaton lévõ
kettõskeresztet és a bejárati vasrácsot
beépítették az itt látható rekonstruált
épületbe. Az egykori imahely kõlépcsõjét
megõrizték a Remetekápolna eredeti
helyén, a hársfasor végében ma is
fellelhetõ, szilárd emléket állítva a
Széchényiek gazdag örökségének.

Befejezõdött a Remetekápolna
rekonstrukciója. Egykor a Hársfa sor
végén állt egy remetelak és mellette a
Remetekápolna. A mindenkori cenki
remete feladata volt a kápolna õrzése,
gondozása, a déli harangozás és az, hogy a
kápolna esti imáján részt vegyen. A
fejlesztés a Sopron - Fertõ Turisztikai
Fejlesztõ Nonprofit Zrt., mint
konzorciumvezetõ, a Magyar Turisztikai
Ügynökség Zrt.-vel és a Magyar
Turisztikai Szövetség Alapítvánnyal
együtt mûködve valósult meg. Január 28án adták át a kápolnát sajtónyilvánosság
elõtt.
Az átadáson Kárpáti Béla vezérigazgató,
Barcza Attila országgyûlési képviselõ és
Csorba János polgármester vett részt.
Vezérigazgató úr kiemelte, hogy a
Széchenyi család hagyományának
ápolásához az ilyen „kicsi elemek”
helyrehozása is fontos, mert ezekbõl áll
össze az a kép, amelybõl láthatjuk, hogy a
Széchenyi család mi mindent tudott adni a
magyar társadalomnak.
Országgyûlési képviselõ úr arról beszélt,
hogy a település nagymértékû
értékmegõrzését mutatja, hogy az elmúlt
tíz évben megújult a Szent Istvántemplom, a Széchenyi Mauzóleum, a
Széchenyi Múzeumvasút, elkezdõdött a
Széchenyi-kastély felújítása és elkészült a
Remetekápolna.
A kápolna rekonstrukciója is hûen tükrözi
a Széchenyi kultusz ápolását. Az egykori
Remetekápolna néhány elemét, a
homlokzaton lévõ kettõskeresztet és a
bejárati vasrácsot beépítették a korabeli
tervek és fotók alapján rekonstruált
épületbe.
Csorba János polgármester
kihangsúlyozta:
„a kápolna rekonstrukciója Horváth
Rezsõ helyi lokálpatriótának köszönhetõ.
Az általa létrehozott szoborpark végébe
álmodta a Remetekápolnát, melynek
építési engedélyt szerzett és
adománygyûjtéssel kívánta megépíteni.
2019-ben lehetõség adódott egy Fertõparti turisztikai pályázat keretében a
kivitelezésre. Az egész kápolna építés
ügyét egy jó szellem vette a szárnyai alá,
így történhetett, hogy olyan idõben, a
koronavírus járvány idején épült ez a
„templom” amikor a legnagyobb
szükségünk támadt”
mondta a településvezetõje.
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Centenáriumi zászló átadás
Sopron polgármestere dr. Farkas
Ciprián polgármester és Barcza Attila
országgyûlési képviselõ a város által
készíttetett zászlót adományozott
Nagycenknek, az 1921-es népszavazás
100. évfordulójára. Ebben a
centenáriumi évben a Községháza
épületét fogja díszíteni.
Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2021-et emlékévvé
nyilvánította a népszavazás tiszteletére. A
centenáriumi zászlót elõször a soproni
városháza homlokzatára tûzték ki. Az
1921-es voksoláson Sopron és nyolc
környezõ település lakossága úgy döntött,
hogy magyar marad. Farkas Ciprián,
Sopron polgármestere és Barcza Attila
országgyûlési képviselõ közösen vitték el
az emlékezés zászlóját a népszavazáson
részt vett települések polgármestereinek,
így Nagycenkre is.
1921. december 16-án, Nagycenken 1041
fõ szavazott arról, hogy
Magyarországhoz vagy Ausztriához
kíván tartozni. A szavazásra jogosult
polgárok 99,5%-a Magyarország mellett
voksolt.

Az 1921-es népszavazás 100.
évfordulójára készült különleges zászló
arculatát a Soproni Egyetem
Alkalmazott Mûvészeti Intézetének
tervezõgrafikus hallgatói készítették.
Az arculat kiválasztásában a
leglényegesebb szempont az volt, hogy
mondanivalóban és vizuális

megjelenésben is alkalmas legyen ennek
a kiemelten fontos történelmi
eseménynek a kifejezésére.
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
is készített egy logót a centenáriumi év
tiszteletére, melyet az újság címplapján
látható és egyéb felületeinkre is felkerül.

Sétaút épül a Széchenyi Village melletti erdõben
A TAEG Tanulmányi Erdõgazdaság Zrt.
2021 tavaszán egy Széchenyi Bertalanról
elnevezett közel 400 méter hosszú sétaút
kialakítását tervezi a Széchenyi village
melletti Nagycenk 7 erdõtagban.
Amennyiben a tervezett fejlesztés
megvalósul, úgy az István körút nyugati
„sarkától” közelíthetõ meg, ahol az 1.
tábla található, leírással Gróf Széchenyi
Bertalan életérõl és munkásságáról. A
kialakítást követõen a kirándulók
pihenését fából készült ülõgarnitúra
szolgálja, amely egy öreg tölgyfa ún.
„hagyásfa” lombja alá kerül. A sétányt a
2. tábla zárja, amely az eperfáról, a
selyemgyártásról és annak helytörténeti
vonatkozásairól fog szólni. Az utat
idõjárás biztosra alakítjuk ki. Ezt
megelõzõen elvégezzük az érintett három
erdõrészletben a szükséges szakmai
munkákat, amelyek fõként bozótirtásból,
valamint a három állomány esetén
szükséges fakitermelésekbõl állnak.

Ezek során fokozott figyelmet, türelmet
és megértést kérünk a lakosoktól és azt,
hogy a veszélyes, ház menti fák
kivágása során érdeklõdésükkel,
jelenlétükkel ne nehezítsék az amúgy is
nagyon veszélyes munkálatokat. A fák
kivágását a fakitermelésben járatos
szakemberek fogják végezni a
megfelelõ eszközökkel, gépekkel.
Ennek során néhány napig
nehézmunkagépek és motorfûrészek
zajától lesz hangos a lakópark, de sajnos
ezek a munkák szükségesek az erdõ
fejlõdéséhez és a baleset megelõzéshez.
A munkák megkezdése elõtt az érintett
területek mellett tájékoztató táblák
kerülnek kihelyezésre.
Amennyiben a járvány helyzet lehetõvé
teszi, akkor a sétaút és átadása kapcsán a
helyi lakosok bevonásával közös
faültetést is tervezünk 2021 áprilisában,
melyrõl további tájékoztatást adunk.

Civil szféra

Alapítvány bemutatkozás
Tisztelt Nagycenkiek!
Civil kezdeményezésre alakult meg a
„Nagycenk Kulturális és Szellemi
Örökségének Ápolásáért Alapítvány”,
melynek célja nagycenki alkotók által
létrehozott, felajánlott mûvek, alkotások
megõrzése, védelme. Távolabbi cél
mindezek gyûjteménybe helyezése,
állandó kiállítás(ok) létrehozásának
segítése, támogatási lehetõségek
felkutatása, megteremtése úgy anyagi,
mint szervezési téren.
Az alapítványról a késõbbiekben fogunk
rendszeresen és részletesebben
tájékoztatást adni. Induló ötletként Önöket
szeretnénk egy kezdeményezésbe
bevonni.
Az elmúlt idõszakban a facebook
oldalakon rengeteg, nagyon szép, értékes,
régi fotót osztott meg a lakosság.
Célunk egy „Nagycenk Anno”
gyûjteményben mindezek megõrzése.
Szerintem ebben szinte minden nagycenki
család érintett és részt tud venni. Biztos
vagyok benne, hogy sok családnál vannak
még régi fényképek valahol, melyek
értékesek lehetnek ilyen célra.
Elképzelésünk az, hogy amennyiben
eljuttatják az Önök birtokában lévõ, régi,
nagycenki témájú fényképeket részemre,
(akár a Hivatalban leadják nevemre egy
borítékban, vagy nekem személyesen
eljuttatják), akkor speciális digitalizálás,
retusálás és szkennelés után természetesen
visszajuttatjuk a tulajdonosokhoz, illetve
mindenki megkaphatja a saját,
helyreállított fotóit digitális is, igény
esetén.
Ebbõl egy helytörténeti fotókiállítást,
illetve sorozatot szeretnénk készíteni.
Kérem lehetõség szerint mellékeljenek a
fényképekhez néhány sorban mindent,
amit arról tudnak (dátum, helyszín,
szereplõk neve stb.)
Kérem bizalmukat és várom
megkeresésüket a témában!
Tisztelettel:
Lukácsné Kolonits Zsuzsanna
alapítványi elnök

Bemutatkozás
Bizonyára sokan értesültek róla, hogy
2021. január 1-tõl dr. Szakál Mária
nyugdíjba vonulását követõen én vettem
át a háziorvosi feladatok ellátását. Nagy
örömömre szolgál, hogy ilyen történelmi
múlttal rendelkezõ, fejlõdõ, barátságos
településen dolgozhatok.
Engedjék meg, hogy röviden
bemutatkozzak Önöknek!
Dr. Koloszár Gábor vagyok, Sopronban
születtem, a hûség városában nõttem fel,
majd gimnáziumi tanulmányaimat a gyõri
Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban
folytattam. Ez idõ alatt világossá vált
számomra, hogy az orvosi hivatást
választom, így 2005-ben sikeresen
felvételiztem a Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi Karára.
Tanulmányaim során
ösztöndíjat elnyerve Németországban is
gyarapíthattam tudásomat, valamint három
hónapot dolgoztam az USA-ban. 2012-ben
diplomáztam, ezt követõen a Soproni
Gyógyközpont Sürgõsségi Osztályán, majd
az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás
Osztályon dolgoztam mint rezidensszakorvosjelölt, 2018 tavaszán
szakvizsgáztam.
Az egész családom Sopron környékéhez
kötõdik, több rokoni szál fûz Nagycenkhez
is.
Régóta terveztük feleségemmel, hogy a
nagyszerû adottságokkal rendelkezõ,
fiatalos, fejlõdõ településen szeretnénk élni
és saját családunkat megalapítani.
Szerettem volna a közvetlen emberi
kapcsolatokon alapuló gyógyító-megelõzõ
munkát végezni egy olyan közösségben,
ahol tudásommal hozzájárulhatok az
emberek életminõségének javításához,
ezért tavaly a lehetõséget azonnal
megragadva pályáztam meg a háziorvosi
praxis mûködtetését.
Ezúton is szeretném megköszönni a
bizalmat és támogatást Csorba János
polgármester úrnak és a nagycenki
képviselõ testület minden tagjának!
Köszönöm dr. Szakál Máriának, hogy az
elmúlt fél évben segítette azt a rengeteg
munkát és felkészülést, hogy a praxis
zökkenõmentesen mûködhessen tovább,
és mind szakmailag mind emberileg
igényes, jól szervezett formában való
munkavégzésre nyílt itt lehetõségem.
Köszönöm kedves asszisztensemnek,
Bene Tímeának, hogy velem folytatja

tovább a munkát és tapasztalatával segíti a
betegeink ellátását, valamint Csitkovicsné
Prajczer Erikának, hogy védõnõi munkájával a
gyermekek egészségmegõrzését,
gyógyítását és nevelését tudjuk biztosítani.
Az elmúlt két hónapban már sokukkal
találkoztam a rendelõben és szeretném
megköszönni, hogy ilyen szívélyesen és
szeretettel fogadtak. A jövõben is azért fogom
folyamatosan fejleszteni tudásom és a
betegellátás minõségét, hogy közösségünk
minden tagja a lehetõ legjobb ellátást
kaphassa.
Számítok szíves együttmûködésükre, építõ
javaslataikra!
Végezetül engedjék meg, hogy az aktuális
információkról is tájékoztassam Önöket!
A háziorvos váltással kapcsolatban Önöknek
teendõje nincs, aki a praxisba bejelentkezett
korábban, továbbra is a praxishoz tartozik.
A járványhelyzet miatt a telemedicina
mindenki számára változatlanul elérhetõ, az
online receptfelírásra továbbiakban is van
lehetõség. Amennyiben elengedhetetlen a
személyes vizsgálat-találkozás, elõzetes
idõpont egyeztetést követõen történik az
ellátás, a rendelõben esetlegesen kialakuló
zsúfoltság elkerülése érdekében.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ oltási
terve alapján településünkön is megkezdõdött
a koronavírus elleni oltás. Mint a híradásokból
értesülhettek az oltóanyagok érkezési ideje és
mennyisége elõre nehezen kiszámítható,
ebbõl kifolyólag az oltások várható
idõpontjáról elõzetes tájékoztatást sajnos nem
tudunk adni. Az oltási listán szereplõket a
várható idõpont elõtt amint tudjuk telefonon
soron kívül értesítjük!

Dr. Koloszár Gábor
háziorvos
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Ovis farsang
A néphagyományõrzés óvodai nevelési
programunk egyik kiemelt célja, amely áthatja
nevelésünk egészét és a gyermekek
tevékenységeit.
Különösen várt esemény a gyermekek
életében a farsangi idõszak, ami a
mókázásnak, a vidámságnak, a táncos
mulatozásnak is helyet adó népszokás. Egy
könnyedebb, felszabadultabb érzést biztosít,
mely különösen vonzó tevékenységekre ad
lehetõséget az óvodában.
Ilyenkor a legizgalmasabb elfoglaltság, más
ruhájába, „bõrébe” bújni, ami alól
természetesen mi, felnõttek sem vagyunk
kivételek, a gyermekek nagy örömére. A
szabadjáték tevékenységük során egyébként
is gyakran nyúlnak jelmezek és kiegészítõk
után a gyermekek, de ez az idõszak még
inkább megmozgatja fantáziájukat és
kreativitásukat. Egymás után készülnek a
farsang fõ kellékei, a különbözõ technikákkal
készült színes, ötletes álarcok, a játékukhoz
barkácsolt kiegészítõ eszközök, valamint
mókás dekorációk.
Ilyenkor valamennyi nevelési területünk,
tevékenységünk ehhez a témához
kapcsolódik. Elõtérbe kerülnek a bolondos
mesék, versek, de a mondókák, csúfolódók,
népi gyermekjátékok, dalok is a farsang
hangulatát idézik.
A különbözõ gyermekhangszerek is nagyobb
szerephez jutnak, melyekkel nagy
elõszeretettel kísérik éneküket, vagy éppen
csak jólesik egy kis zajt csapni velük. A
csoportokból zeneszó hallatszik, mert a
gyermekek szívesen gyakorolják a különbözõ
tánclépéseket, hisz készülnek a farsang fõ
„attrakciójára”, a bálra.
Kis csoportokban összegyûlve arról
beszélgetnek, hogy ki minek öltözne, milyen
jelmezbe bújna szívesen. Természetesen a
gyermeki kívánság, óhaj nem mindig találkozik
a szülõi elképzeléssekkel. Régebben elég volt
egy-egy ügyes kezû szülõ által készített
ötletes jelkép vagy fejdísz, de ma már
szívesebben kölcsönöznek a gyermekek
számára ismert mesefigurás, királylányos
vagy egyéb jelmezeket a szülõk. A farsangi
idõszakot a gyermekeknek szervezett batyus
bál teszi színesebbé. Ezen a napon jelmezbe
bújnak, bemutatkoznak egymásnak,
megcsodáljuk szebbnél-szebb jelmezeiket.

Táncos, játékos mulatozást folytatva
ügyességi játékokat szervezünk
szórakoztatásukra. Amikor elfáradnak,
farsangi fánkkal, süteménnyel,
gyümölcsökkel, ivólével kínáljuk õket, amit a
szülõk jóvoltából tálalhatunk a kicsik
asztalára.
Több éven keresztül a családok
részvételével, a tornacsarnokban zajlott a
farsangi bál.

Ebben az évben sajnos csak a gyermekekkel
ünnepelve tudtuk búcsúztatni a telet.
Kárpótlásul sok-sok fotót készítettünk, amit
Nagycenk honlapján, (nagycenk.hu)
megnézhetnek.
Reméljük, jövõre ismét együtt vigadozhatunk!
Nemes Viktória
intézményvezetõ
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Önkéntes Tûzoltó Egyesület
A 2020-as év végén és a 2021-es év elején
újra fontos események történtek Nagycenk
Község Önkéntes Tûzoltó Egyesületének
életében, melyekbõl szeretnék kiemelni
néhányat.
2020 decemberében a felülvizsgálatok
szervezésére és bonyolítására került sor.
Beszerzésre került egy TV, mely oktatásaink
alkalmával egyszerûsíti és hatékonyabbá
teszi oktatóink munkáját. Sor került a
pályázaton elnyert képzések elsõ oktatási
napjára, s pályázati elszámolás beadására is.
Folytatódtak az alkalomszerû fertõtlenítési
munkálatok a településen. Beavatkozásaink
során egy fakidõléshez vonultunk a bozi domd
aljára, Kópházára két alkalommal kaptunk
riasztást, egyszer CO jelzés miatt, egyszer
pedig kéménytûz miatt. A 84-es úton egy
pályaelhagyásos baleset felszámolására
került sor. Szilveszter napján még dolgoztunk
az épülõ-szépülõ szertár külsõ és belsõ
területén, majd megköszönve és felelevenítve
a mozgalmas 2020-as év munkáit és
eseményeit lezártuk azt.
A múlt évet röviden összegezve elmondhatjuk,
hogy 50 esetnél avatkoztunk be Nagycenken
és a környezõ településeken. 15 tûzeset
felszámolására került sor, illetve 35 mûszaki
mentést hajtottunk végre. Ezekkel a
beavatkozásokkal összességében jelentõs
anyagi károk megelõzésében és mentésében
sikerült részt vállalnunk, mely az egyesület fõ
célja és feladata. Készenlétben több mint
3200 órát töltöttek az egyesület tagjai. Emelett
rendszeresek voltak a gyakorlatok és a
különbözõ eseményeken való aktív
részvételeink.
Az idei, 2021-es esztendõbe átlépve folytattuk
a munkát, hiszen az önkéntesség mellet
szakmai vonalon vannak kötelezõ és idõszerû
feladataink, melyek az aktuális helyzetben
sem halaszthatóak. Januárban az egyesület
mentõ tevékenysége során két alkalommal
vonult. Peresztegre az iskola épületébe kértek
segítséget, ahol a szénmonoxid-jelzõ adott
jelzést. Közlekedési baleset felszámolásában
vettünk részt a két fõút keresztezõdésében,
ahol hárman sérültek az eset során, amikor 2
személyautó ütközött. A szakmai felkészítés
során az autóút beavatkozásaival
foglalkoztunk, továbbá sor került kisgépes
képzésekre pályázati kereteken belül. A
múzeumhoz újabb beszerzõ útra került sor,
ezúttal Graz környékére utaztunk egy
régiségért. Februárban a megyei
mûveletirányító kollégák tettek látogatást
egyesületünknél. A környék változási kapcsán
érkeztek környékünkre, ennek részeként
ismerték meg egyesületünk lehetõségeit is, s
tartalmas beszélgetésre került sor a
szakemberekkel.

A village területén a csapadékvíz elvezetõ
rendszer vizsgálatára került sor, mely még
további intézkedést igényel. Szakmai
eszmecserére került sor a csornai önkéntes
kollégákkal, akik a hónap derekán érkeztek
hozzánk. Tarvágott területeken darabolási
gyakorlaton vettek részt az egyesület tagjai,
hisz hasonló események a leggyakoribb
mûszaki mentési feladatok. A különösen
hideg napokban egyeztettük a szabad
kollégák elérhetõségét megyei elõljáróink
jelzése alapján. Minden eshetõségre
felkészülve ezekben a napokban.
Az új szertárban, a múzeum épületén és a
külsõ területen a következõ hetekben és
hónapokban újra rengeteg munka vár ránk,
amelyet igyekszünk legjobb tudásunk
szerint megoldani, és a területen egy
modern létesítmény kialakításában
továbbra is aktív szerepet vállalni. A téli
hónapokban az elõkészítõ munka folyt,
rendelésekre, megbeszélésekre került sor s
a külsõ körleten tudtunk változásokat
véghez vinni. Bízunk benne, hogy a
munkálatok úgy tudnak folytatódni, hogy az
avatásra is sor kerülhet a tervek
szerint.Figyeljünk a továbbiakban is
környezetünk történéseire, hiszen ezzel
bármikor életet illetve tárgyi javakat
menthetünk! A tapasztalatok alapján
külön szeretnénk felhívni a figyelmet az
útépítés által érintett útszakaszokra,
kiemelve a aszfaltkeverõtelep 84-es útra
való becsatlakozásának környékét,ahol
a folyamatos takarítás mellett is csúszós
a burkolat ha olyanok az idõjárási
körülmények.
A másik fontos dolog amire szeretnénk
felhívni a figyelmet, hogy az égetés
szabályai változtak!

Kérjük tartsák be a szabályokat, hogy senkit
ne érhessen kellemetlenség ebbõl fakadóan.
Az idei évi célok között szerepel, hogy az
egyesület tagságát bõvítsük. Amennyiben
valakinek kedve lenne részt vállalni az
egyesület sokrétû feladataiból s csatlakozni
szeretne hozzánk, szívesen várjuk a
jelentkezését!
Szintén cél az idei évre, hogy az ifjúságot még
jobban bevonjuk az Öte életébe. Bízunk
abban, hogy a 2021-es versenyek nem
maradnak el, s legalább egy gyermek
csapatot is tudunk indítani. A gyerekek
jelentkezését is várjuk az egyesülethez, akik
kedvet éreznek ehhez a hobbyhoz. A
gyerekeket bíztatjuk arra is, hogy vegyenek
részt az alkotói pályázaton a tûzoltók életével
kapcsolatban, mely pályázati kiírás a
napokban jelent meg, több témakörben és
korosztályban várják a gyerekek munkáit.
Az elmúlt évek során egyre többen
nyújtottak segítséget nekünk adójuk 1%ának felajánlásával, melyért újfent
szeretnénk köszönetet mondani! Ez a
bevételi forrás is hozzájárul minden egyes
felajánlással az egyesület fejlõdéséhez,
zavartalan mûködéséhez, így újra arra kérjük
Önöket, hogy egyesületünket minél
többen támogassák idén is adójuk 1%-val:
Adószámunk: 18539604-1-08
Kedvezményezett: Nagycenk Község
Önkéntes Tûzoltó Egyesülete

Ragats Péter
parancsnok
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Nagyböjt
Nagyböjt 1. vasárnapján Márk evangéliuma
leírja, hogy a Lélek Jézust a pusztába viszi. Mi
is az a puszta? Az Istennel való találkozás
helye - ahol az ember megtalálja Istent. Jézus
kivonul a pusztába, hogy imádkozzon,
böjtöljön, és megkísérti a sátán.
Az embernek napjainkban szinte naponta
meg kell küzdenie a kísértétsekkel. Kísért a
pénz, az önzõség, a világ, a siker, a
birtoklásvágy. Mindezek ellenére túl kell
lépnünk önzõségünkön újból és újból helyre
kell magunkban állítani a rendet. A világ
legnagyobb kísértése, hogy az értékeket
eltévesztjük - elveszítjük. Mennyi mindennel
vesszük körül magunkat és mégis
pusztaságban élünk, sivár, önzõ, szeretet és
szolidaritás nélküli világban. Az ember akiben
él még a lelkiismeret, nem tud Isten nélkül élni.
Lelkiismertünk szaván Õ szól hozzánk.
Nagyböjt hetei külön is figyelmeztetnek
bennünket: ne legyünk értékvesztõk. Ne
engedjük, hogy elsodorjanak a vágyaink, a
külsõ ingerek, és ne engedjük, hogy
ösztöneink rabjává váljunk. Hamvazószerdán
a fejünkre hintett hamu figyelmeztet: Porból
lettünk és visszatérünk a porba. De addig
mindannyiunk számára itt van a kellõ idõ, itt
van az üdvösség napja. A feltámadás
ünnepére készülve támadjunk fel bûneinkbõl,
gyengeségeinkbõl. A lelki gyógyulás
szentsége által legyünk újra Krisztusivá, azaz
kereszténnyé.
Liturgikus programok:
Nagyböjti lelkigyakorlat március 25.
csütörtök és március 26. péntek. Mindkét
napon 16.30 órától gyóntatás, majd 17.00
órakor szentmise, lelkigyakorlatos
szentbeszéddel. A lelkigyakorlatot vezeti:
ft. Köbli Tamás szombathelyi egyetemi
lelkész
Március 28. Virágvasárnap 09.00 óra
barkaszentelés, ünnepi szentmise, passió
Nagyhét rendje: /Ha a járványügyi elõírások
nem szigorodnak/
Nagycsütörtök 17.00 óra az utolsó vacsora
miséje
Nagypéntek 17.00 óra nagypénteki
szertartás
Nagyszombat-Húsvét vigíliája 17.00 óra
tûzszentelés, vízszentelés, ünnepi
szentmise, majd a húsvéti ételek
megáldása
Húsvétvasárnap 09.00 óra ünnepi
szentmise
Húsvéthétfõ 09.00 óra ünnepi szentmise

Szarka Gábor
plébános

Horgászegyesületi hírek
Az idei évben az Aranypatak
h o rg á s z e g y e s ü l e t é v e s r e n d e s
közgyûlése még nem kerülhetett
megrendezésre a járványügyi
korlátozások miatt, de az alapszabály
értelmében a vezetõség a tagság írásos
megkérdezésével meghozta a 2021-es
évre vonatkozó szabályváltoztatásokat.
Az idei évtõl a felnõtt napijegy ára
5.000 Forintra emelkedik, az ifjúsági
jegyé pedig 2.000 Forintra. A gyermek
és a rendkívül népszerû „sportjegy” ára
nem változik. A tavalyi évben a tavaszi
lezárásoknak is köszönhetõen
rendkívül sok horgász látogatta meg a
tavunkat, a fogási naplók összesített
eredményei szerint több, mint 14 mázsa
halat vittek el a horgászok. Ennek
megfelelõen a tavalyi évi több, mint 15
mázsa telepítést ugyanennyivel
folytatjuk a tavaszi idõszakban. A
napijegyes horgászok magas száma, a
versenyeken is tapasztalható magas
fogások is visszaigazolják a tó bõséges
halállományát.
Az idei évben egyelõre csak a
pontytilalmat felszabadító
horgászversennyel számolunk biztosra
(május 30.), de amennyiben a járvány
lehõvé teszi már korábban is
szervezzük a versenyeket, amelyeken
minden állami horgászjeggyel

rendelkezõ horgászt és az érdeklõdõket is
szívesen látunk.
Terveink szerint lesz ragadozó verseny,
nappali és éjszakai feeder versenyek is,
pontos idõpontjaik késõbb kerülnek
meghatározásra.
A napijegyesek számára a legnagyobb
elvihetõ hal súlya 3 kg, de egy nap
maximum 5 kg ponty vagy amur vihetõ el.
Egyéb halakból, mint a kárász vagy a
keszeg 3 kg a napi limit. Bizonyos
halfajokat méretkorlátozással is védünk, a
compó egész évben védett hal. Napijegyes
ragadozó halat nem vihet el.
Horgásztavunkon a 2021-es évtõl a
halmatrac használata mellett a digitális
halmérleg is kötelezõ, illetve a horog
ütötte seb lefertõtlenítése
(sebfertõtlenítõ) azoknál a halaknál,
amelyeket a horgász visszaenged a
vízbe!
A 2021-es évben még március 10-én
tartunk fogadónapot, 17-20 óráig.
Helyszíne az önkormányzat épülete.
Aktuális híreinket megtalálják az
egyesület Facebook oldalán (Aranypatak
Horgászegyesület Nagycenk),
honlapunkon: www.aranypatakhe.hu
Várjuk a tisztelt horgásztársakat és az
érdeklõdõket!
Az egyesület vezetõsége
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Labdarúgás
Kedves futball iránt érdeklõdõ
gyerekek és szülõk!
Néhány mondatban, szeretnénk
bemutatni a Nagycenki Sportegyesület
mûködését az új és régi lakosoknak
egyaránt. Több éve aktívan mûködõ
utánpótlás bázisunk van. Az elmúlt
években rengeteg gyermek járt az
edzésekre nem csak Nagycenkrõl, hanem
a környezõ településekrõl is. A többség
azóta is aktívan futballozik, van, aki már
másik, magasabb szintû egyesületnél,
vannak, akik más sportágat választottak
azóta. Az egyesületnél szakképzett edzõk
dolgoztak és dolgoznak jelenleg is, így
próbálunk minõségi és színvonalas
képzést nyújtani. Fõ feladatunknak
érezzük, hogy a gyerekek jól érezzék
magukat, jó közösségben töltsék az
idejüket, megszeressék a sportot és
megértsék, hogy a mozgás mennyire
fontos az egészséges élethez.
„A sport megtanít becsületesen gyõzni,
vagy emelt fõvel veszíteni. A sport tehát
mindenre megtanít.”
Ernest Hemingway
Jelenleg hét csapatot versenyeztet az
egyesület (U7, U9, U11, U13, U14, U19
és felnõtt). A legkisebbek az U7-es
csapatunk, az ovi foci. Az U7-es és U9-es
korosztályunk vesz részt az úgy nevezett
fesztiválokon, az 5. éves kort betöltött
gyermekeknek tudjuk elkészíteni a
verseny engedélyt, ami feltétele annak,
hogy részt vehessen a Bozsik
Fesztiválokon. az U11-es és U13-as
korosztályaink Bozsik tornákon vesznek
részt, melyek lényege, hogy a gyerekek
felszabadultan játsszanak, élvezzék a
focit és örömteli legyen a hangulat. U14es csapatunk a megyei bajnokságban
szerepel, hivatalos mérkõzéseket
játszanak a környék csapataival. U19-es
és felnõtt csapatunk a megyei II.
osztályban szerepel már évek óta.
Edzések heti kétszer vannak, jó idõ
esetén az edzõpályán a szabadban, rossz
idõ esetén a tornacsarnokban.
Sok szeretettel várunk mindenkit, aki
érdeklõdik, szeretné kipróbálni az
edzéseket, további információ és
jelentkezés a plakáton látható
telefonszámokon, kérdés esetén bátran
tárcsázzák!
Labdarúgó Szakosztály
vezetõség

Asztalitenisz
Az új évben ismét elrajtoltak a
Nemzeti Bajnokságok. Az NBII-es
csapat igen sûrû fél év elé néz, mivel a
tavaly elmaradt mérkõzéseket is
pótolni kell. Ezt nehezíti még, a járvány
miatti gyakori halasztás. A két
legfontosabb mérkõzést még nem
sikerült lejátszani, amelyeknek döntõ
szerepe lesz a bent maradásban. A
megyei bajnokság sajnos nem tudott
folytatódni a jelenlegi helyzetben,

rajtunk kívülálló okok miatt. A
felkészülés töretlen, a cél továbbra is a
bent maradás az NBII-ben. Minden
lehetõség adott, legyen szó edzés
lehetõségrõl, pénzügyi háttérrõl,
eszközökrõl. Ezeket ezúton is köszönjük.
Bizakodóak vagyunk, a jövõt tekintve.
Hajrá Nagycenk!
Asztalitenisz Szakosztály
vezetõség

Aktuális

"Széchenyi-öröksége”
A dunaszerdahelyi Pázmaneum Polgári
Társulás csatlakozva a Gróf Széchenyi
Család Alapítvány által meghirdetett
emlékévhez rajzpályázatot hirdet
alapiskolás és középiskolásdiákok részére
„Széchenyi-öröksége” címmel.
A rajzpályázat védnöke Dr. Szilágyi Péter
a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért
felelõs miniszteri biztosa.
Idén 230. éve született a “Legnagyobb
magyar” ennek az évfordulónak a
tiszteletére hirdették meg a pályázatot.
A pályázat témája: Széchenyi István
öröksége, avagy mire lehetünk büszkék
magyarként. Mit köszönhetünk
Széchenyi Istvánnak?
Az elkészült mûvek beküldésének
határideje 2021. június 4. A beküldött
mûveket szakmai zsûri díjazza és
kiállításra javasolja.
A pályázat részleteivel kapcsolatban
bõvebb információ a www.nagycenk.hu
weboldalon, a Cenki Híradó facebook
oldalán, illetve a hirdetõ táblákon
olvasható.

Beiratkozás
Tisztelt Szülõk!
A 2021/2022-es nevelési évre történõ
óvodai és bölcsõdei beiratkozásra április
14-16. között kerül sor. Ezzel
kapcsolatban bõvebb információ
március végén a www.nagycenk.hu
weboldalon lesz olvasható.

Pár gondolat a koronavírus oltásról
Szeretném, ha mindenkinek
lehetõsége lenne hiteles információk
alapján meghozni felelõsségteljes
döntését a koronavírus elleni oltás
beadásával kapcsolatban.
Mint háziorvos, COVID-intenzív
osztályon dolgozó intenzíves szakorvos
szeretnék ehhez segítséget nyújtani
röviden.
Elõszöris szeretném hangsúlyozni: ez
szakmai kérdés, orvosi kérdés, ez
mindannyiunk és egészségünk kérdése,
melyrõl mindenki maga dönt, az oltások
nem kötelezõek!
DE: biztos, hogy a koronavírust elõbb,
vagy utóbb mindenki el fogja kapni, aki
nem oltatja be magát! Csak idõ kérdése!
A vírusfertõzésnek amellett, hogy az
idõsebb korosztályra jelent életveszélyt
leginkább, a fiatalabb, egészségesebb
korosztály számára is súlyos
szövõdményekkel járhat! Tüdõembólia,
agyi infarktus, bénulás, szívinfarktus,
súlyos tüdõbetegség maradandó
károsodással, a hétköznapi életet is
befolyásoló életminõség csökkenése
(fáradékonyság, fejfájás, hátfájás,
szaglás-ízérzés elvesztése). Erre nincs
képlet...nem tudjuk megmondani, ki,
hogy reagál a fertõzésre! Ez egy orosz
rulett mindenki számára, súlyos, akár
visszafordíthatatlan, egész életre szóló
egészségkárosodással!
Ezzel szemben az oltásoknak a
leggyakoribb mellékhatásai a normál
immunválasz adta oltási reakciók:
karfájdalom, hõemelkedés, láz, fejfájás,
izomgyengeség. Nagyon-nagyon ritkák
súlyos mellékhatások (1 ember 100000
emberbõl), de ezek szakszerû ellátását
követõen sem történt
egészségkárosodás!
Tehát hangsúlyoznám: nem a semmi és
az oltás, hanem a betegség és az oltás
között kell választani! Lehet hosszan
elemezni részletekbe menõen a
hatásosság százalékfokát (73% vagy
82% vagy 95%...), a lényeg: mindegyik
több mint a 0%! Minél késõbb kapja
meg valaki az oltást, annál több ideje
van elkapni a fertõzést! Aki az oltás
beadását követõen, annak segítségével
enyhe panaszokkal elkerüli a súlyos
szövõdményeket, a lélegeztetõgépet
vagy a halálos megbetegedést, az is
jelentõs eredmény!
Bizonyított az is, hogy az oltást
követõen tartósabb immunvédettség
alakul ki, mint a betegségen
átesetteknél!

Mindegyik oltás, kivétel nélkül, az
immunrendszerünket készíti fel a
koronavírus fertõzés ellen! Így, ha
találkozunk a vírussal, a már felkészült
immunrendszerünk segítségével
elkerülhetjük a súlyos megbetegedést.
Mindegyik oltás, ami bizonyítottan
hatásos, biztonságos és engedélyezték a
hatóságok úgy gondolom (több hónapos
Covid-intenzív osztályos tapasztalattal a
hátam mögött), jobb, mint a betegség
lehetséges következményei!
Természetesen mindenki maga dönti el
mit választ, és ennek megfelelõen viseli
döntésének következményeit is!
Mindenkinek személyre szabottan, az
egészségügyi állapotának, életkorának
megfelelõ oltást ajánljuk fel!
Mi minden nap azért dolgozunk
asszisztensnõmmel, hogy mindenki a
lehetõ leghamarabb, a számára
legbiztonságosabb oltást megkaphassa!
Amennyiben kérdésük merül fel,
forduljanak bizalommal hozzánk,
legjobb tudásunkkal igyekszünk
segítséget nyújtani!

Dr. Koloszár Gábor
háziorvos

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk
Jagoditsné Boros Anikó

(1964-2021)

Lukács Ferenc

(1974-2021)

Gratulálunk!
Fehér Nina Nelli (2020.12.15.)
Horváth Orsolya és Fehér Zoltán
kislánya
Horváth Vince (2021.01.15.)
Lukács Adrienn és Horváth Andor kisfia
Bakos Boldizsár (2021.01.17.)
Csobod Katalin és Bakos Árpád kisfia
Sólyom Maja (2021.01.17.)
Molnár Judit és Sólyom Norbert kislánya
Móricz Gerda (2021.01.20.)
Bauer Evelin és Móricz Viktor kislánya

