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FALUKARÁCSONY
Ismét itt van a karácsony a szeretet ünnepe, 

melyet – az elmúlt évekhez hasonlóan – kö zösen 
is szeretnénk megünnepelni. Szeretettel meg-
hívjuk Önt és kedves családját, a falukarácsonyi 
rendezvényre, mely december 19-én (pénte-
ken) 17 órakor kezdődik a Sportcsarnokban.
A Falukarácsony programja:

– Óvodások műsora
– A kisiskolások hagyományőrző jelenete
–  Az iskola irodalom szakkörének bemutatója „Az angyalok karácsonya” 

címmel
–  Hangszeres bemutatók. Furulyán játszik Pécsváradi Ágnes, Horváth 

Jánosné és Horváth Anna
–  Az iskola énekkarának produkciója, és tanár-diák kórusának bemutatko-

zása.
A műsor után Nagycenk Önkormányzata kis ajándékcsomaggal kedveske-

dik a gyerekeknek.

Változás az ünnepek alatt a 

szemétszállításban!

Felhívjuk a község lakosainak 
fi gyelmét, hogy kivételesen, az ün-
nepek miatt a szemét elszállítása 
december 27-én, szombaton a kora 
reggeli órákban lesz!

Véradás!
December 22-én hétfőn, délután 16-19 

óra között, a Vöröskereszt véradást 
szervez.  Helyszíne az Általános Iskola, 
ahova szeretettel várják az önzetlen 
véradókat, akikre nagy szükség van. A 
Vöröskereszt statisztikái szerint a nagy-
cenkiek mindig nagylelkűen segítik a 
betegeknek oly fontos vér gyűjtését.

Kérjük azokat az aktivista személye-
ket, akik korábban is segítették a szerve-
zőmunkát, hogy most is tegyék ezt!

Békés, áldott karácsonyt kíván az 
önkormányzat a község minden 

polgárának! 

Csillag puha éjben csupa fény az ég, jászol bölcsõjében Isten földre lép.
Csillag puha éjben ember született, pásztorszemek nézik a megnyílt eget.

Szilveszteri Buli!
Az óévet batyus bál keretében búcsúz-

tathatják a nagycenkiek. A Sportcsarnokban 
rende zendő eseményre Nagy Dezsőnél a 
Dózsa krt.-i boltban, és Steiner Katalinnál a vi-
rágboltban lehet jelentkezni december 23-ig!

A belépődíj felnőtteknek 1000 forint, 
gyermekeknek 500 forint lesz, amely tar-
talmazza az éjféli virslit és a terembérletet 

(☺) is!
A zenét DJ FEKETE szolgáltatja. A vi-

dám, családias szórakozás biztosítéka lehet, 
hogy a rendezvény zártkörű lesz!

Hölgyek figyelmébe:

A rákszűrés 

továbbra is fontos!

2002. januárja óta megszűnt a rendszeres 
rákszűrés. Helyette a Soproni Kórház onko-
lógiai szakrendelését lehet igénybe venni. 
A rendeléseket vezető orvos: Dr. Berkes 
Sándor.
Rendelési idő:

Hétfő:  8.00 - 10.00
Kedd:  13.00 - 16.00
Csütörtök:  7.30 - 15.30
Péntek:  13.00 - 15.00

Nemes Györgyné védőnő



2003.október 2-i ülés

Első napirendi pontként a 
Castanea Környezetvédelmi 
Egyesület javaslata került volna 
megtárgyalásra, ám mivel az 
egyesület képviselői nem tudtak 
az ülésen részt venni, ezért a 
testület a téma megtárgyalását 
későbbre halasztotta.

Ezután a közművelődési tevé-
kenység ellenőrzése miatt szük-
séges teendőket vitatták meg a 
képviselők. A Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma meg-
bízásából járt egy szakember 
Nagycenken, és készített egy 
szakvéleményt a község kulturá-
lis helyzetéről, melyben felhívta 
a figyelmet a hiányosságokra, a 
szükséges teendőkre. Ezek kö zül 
a legfontosabb egy kulturális 
koncepció elkészítése, mellyel 
az év során foglalkozni fog az 
önkormányzat. Emellett döntés 
született egy bizottság létreho-
zásáról, mely a falu kulturális 
ren dezvényeit fogja szervezni és 
lebonyolítani, illetve arról, hogy a 
következő évben több pénzt fordít 
az önkormányzat a művelődésre 
(ennek keretében a Polgármesteri 
Hivatal nagyterméhez tartozó öl-
tözőhelyiség is felújításra kerül). 
A döntést egy tartózkodás mellett 
fogadta el a testület.

Továbbiakban az önkor-
mányzati lakások bérletéről 
szóló rendelet módosítása került 
napirendre egy konkrét kérés 
nyomán, azonban a képviselők 
egyhangúan úgy vélték, hogy 
a módosítás nem szolgálná az 

önkormányzat érdekeit, így a 
ren delet változatlan formában 
él tovább.

Az egyéb ügyek között előbb 
egy alapítvány anyagi támoga-
tás iránti kérését volt kénytelen 
az önkormányzat anyagi hely-
zete miatt elutasítani a testület, 
majd a változó közoktatási sza-
bá lyozás miatt szükségessé vált 
iskolai létszámkeret-emelést 
fogadták el a képviselők egy 
tartózkodás mellett.

2003. október 30-i ülés

Az ülés elején megint a 
Castanea Egyesület javaslata 
került szóba. Az egyesület azt 
kérte, hogy beadványukkal csak 
a jövő esztendőben foglalkozzon 
érdemben az önkormányzat.

Második napirendi pontként 
a Széchenyi Village területén ta-
lálható út és közterület megneve-
zésű ingatlanok tulajdonjogának 
átvételéről esett szó. A társaság 
nevében eljáró ügyvéd az ülésen 
is megerősítette megbízói kéré-
sét, miszerint az önkormányzat 
vegye át saját kezelésébe a fent 
nevezett területeket. Azonban 
a képviselők egyhangúlag úgy 
döntöttek, hogy figyelembe 
véve a helyi építési szabályzat 
vonatkozó előírásait, és a község 
je lenlegi érdekeit, egyelőre nem 
tesznek eleget a kérésnek, ám a 
későbbiek során még visszatér-
nek erre a kérdésre.

Ezután a korábbi üléseken 
már tárgyalt hévíztermelő kút 

fúrása, az erről szóló megálla-
podás-tervezet került terítékre. 
Az elvi megállapodást a testület 
ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül támogatta azzal a kiegé-
szítéssel, hogy abban a község 
érdekeit garantáló passzusoknak 
feltétlenül szerepelniük kell.

Továbbiakban a szintén ko-
rábban már megvitatott szél-
erőműpark létesítéséről szóló 
téma került újra szóba. A ko-
rábbi, elfogadásra került együtt-
működési-megállapodás után 
most egy a beruházó cég által 
készített szerződés-tervezetről 
kellett dönteni. A testület egy-
hangúlag megbízta a polgármes-
tert a szerződés aláírására azzal a 
megkötéssel, hogy a képvi selők 
által kifogásolt pontokat az 
érdekeinknek megfe le lően kell 
módosítani.

Zárt ülésen kerültek elbírá-
lásra a Bursa Hungarica fel-
sőoktatási pályázatra beérkezett 
anyagok. Az eddigi gyakorlatnak 
megfe lelően az önkormányzat 
minden pályázatot pozitívan 
bírált el.

Felkérést kapott Nagycenk, 
hogy csatlakozzon a Községek 
Európai Szervezetéhez. (A té-
mával külön cikkben is fog-
lalkozunk) A testület a felkérést 
elfogadta.

Egyéb ügyek közt az önkor-
mányzat hidegségi úti 1700m2-
es telkének az értékesítése (ár: 
3000ft/m2-helyieknek, 3500ft/m2 
nem helyieknek), illetve a Szent 
Imre utca végén lakók kérése 
(szeretnék megvásárolni az álta-

luk használt területet, amelyre a 
testület 1500ft/m2-es árat állapí-
tott meg) került megtárgyalásra. 
Az utóbbi ügyben még további 
egyeztetésekre lesz szükség.

2003. november 27-i ülés

A fertőtáj világörökség ke-
zelési tervének jóváhagyásával 
kezdődött a munka. Taschner 
Tamás az egyesület megbízott 
titkára elmondta, hogy ugyan 
a tervezet több szempontból is 
hiányos, mégis el kell fogadni, 
különben a térség elveszti a világ-
örökség címet. A testület ennek 
okán a kezelési tervet elfogadta 
úgy, hogy fenntartotta magának 
a jogot, hogy azt negyedéven 
belül módosítsa.

A továbbiakban az 
Önkormányzat és Szervei 2003. 
évi költségvetésének I-III. ne-
gyedéves végrehajtásáról, illetve 
a 2004.évi költségvetési koncep-
ció elfogadásáról esett szó. A 
képviselők mindkét előterjesz-
tést elfogadták.

A Mosonmagyaróvár és 
környéke hulladékgazdálkodási 
rendszerhez való csatlakozásról 
szóló döntés elnapolásra került, 
mivel még nem lehetett tudni, 
miként alakul Sopron és környé-
kének a hulladékgazdálkodása.

Dr. Szabadfi Árpád megyei 
rendőrfőkapitány Farkas Gábor 
alezredest javasolta a soproni 
rendőrkapitányság élére. A ja-
vaslatot a nagycenki képviselők 
is támogatták.

Önkormányzati   Hírek

A közelmúltban községünk egy felkérés 
nyomán csatlakozott a vidéki települések 
európai közösségéhez, melyben minden 
EU-s tagország képviselteti magát egy-
egy településsel. Az Unió bővítése okán, 
az újonnan belépő tagországokból is le-
hetősége van egy községnek, hogy ezen 
szervezet tagja legyen, és minket ért az 
a megtiszteltetés, hogy Magyarországot 
képviseljük.

A szervezetet 1989-ben hozták létre, 
amikor is az alapítók úgy döntöttek, hogy 
ugyanúgy, mint országaik egy európai kö-
zösséget alapítanak, a vidéki települések 
összefogására. Az egyesület alapokmánya 

szerint a községek között folyamatos 
kulturális, gazdasági, és más területeket 
érintő kapcsolatot alakítanak ki, mely a 
szolidaritáson, egymás kölcsönös megis-
merésén, és elfogadásán alapszik. Ennek 
értelmében minden évben találkozót tar-
tanak valamelyik tagközségben, amelyen 
a házigazda falu vendégül látja a többi 
települést. Reméljük, hogy nemsokára mi 
is megismerhetjük a többi települést, illet-
ve megismertethetjük őket Nagycenkkel. 
Addig is az alábbiakban közöljük az egye-
sület tagjainak névsorát. Ismerkedjünk a 
nevekkel, remélhetőleg nemsokára többet 
is megtudunk róluk.

Biévre  (Belgium)
Homeggrad  (Dánia)
Hepstedt  (Németország)
Kolindros  (Görögország)
Ocana  (Spanyolország)
Cisse  (Franciaország)
Cashel  (Írország)
Bucine  (Olaszország)
Trisvierges  (Luxemburg)
Esch  (Hollandia)
Lassee  (Ausztria)
Samuel  (Portugália)
Kannus  (Finnország)
Ockelbo  (Svédország)
Desborough  (Egyesült Királyság)

NAGYCENK AZ EU-S FALVAK KÖZÖSSÉGÉBEN



Községünkben 260-an élnek, akik 65 év felettiek. Az 
önkormányzat évről évre  meghívja és megvendégeli az 
aktív éveiken túllévő nyugdíjasokat. Az idén november 
13-án a Községháza emeleti dísztermében megrendezett 
ünnepségre közel 90-en fogadták el a meghívást.

Az óvoda konyháján gondos szeretettel és ízletesen 
megfőzött estebéddel fogadták az ünnepelteket, ame-
lyet a cenki cukrászmester híresen finom tortaszeletének 
elfogyasztásával zártak. Itt szeretnénk megköszönni 
Medgyesiné Magdikának, hogy az édességet kedvez-
ményesen ajánlotta fel az idősek számára. A vacsora 
után az óvodások kedveskedtek kis műsorral, majd az 
iskolások mazsorettcsoportja szórakoztatta az egyre 
jobb hangulatba került vendégeket. Zárásként a szüreti 
napokon fellépő „Cenki Cigány Együttes” dalai fokozták 
a hangulatot, amihez fontos „kellékként” járult hozzá 
Horváth Lajos zamatos bora is.

Brüsszelben járt a 
Polgármester-asszony

A december 8-10 között Brüsszelben megtartott 
tanácskozáson Magyarországról hét Önkormányzati 
Szövetség képviselői vettek részt.

Az egyik szövetség a hétből a TÖOSZ (Területi Ön-
kor mányzatok Országos Szövetsége), amelyet Udvardi 
Imréné polgármester-asszony, mint külkapcsolati ta-
nácsnok képviselt.

Őt kérdeztük a Brüsszelben történtekről:
„A megbeszélésen Hans Beck úr volt a fő előadó, aki a 

Magyar Régiók Képviseletét vezeti az Európa Uniós tárgya-
lásokon - kezdte a polgármester-asszony.

A lassan leköszönő elnök mellett jelen volt az új 
Régióvezető is, Dr. Braun Gyula, aki májustól átveszi a 
staféta botot.

Hans Beck úr elmondta, hogy csak akkor lehet segíteni, 
és érdekeket érvényesíteni, ha Magyarországon felállnak a 

régiók. Elhangzott az is, hogy a még meg sem alakított hét 
régiót is soknak tartják Brüsszelben, ott az ország kicsi mé-
retére hivatkozva inkább csak 3 régiót tudnának elképzelni 
praktikusan.

Az EU-pályázatok sajátosságai miatt a különböző terü-
leteknek pénzhez jutni csak és kizárólag a régiók szintjén 

lehetséges. Véleménye szerint a régiók azért jönnek olyan 
nehezen létre, mert a 19 megyében sok jó állás van, és a 7 
régió sokkal kevesebb, mint a 19 megye. Ráadásul a politi-
ka is igyekszik befolyását megőrizni, ahol, és ameddig csak 
lehet.

Magyarország pedig csak a már megalakult régiók sze-
rint juthat támogatáshoz. Nagy esélye van (lesz) azoknak 
a pályázatoknak, amelyek a határon átnyúló területekkel 
 együtt alakítanak ki valamilyen programot.

Az ország egésze számára is hasznos lenne, ha két-há-
rom magyar régió összehangolva bizonyos elképzeléseket 
közösen pályázna. Nagyon nagy esélye van az ilyen for-
mában benyújtott elképzeléseknek” – mondta végezetül 
Udardi Imréné polgármester, idézve az előadáson elhang-
zottakat.

A hölgyeknek és Kázmér bácsinak is jólesett a torta, 
az elfogyaszott estebéd után.

A férfiak az asztal végén is jól érezték magukat, 
láthatóan a colás üvegből is már sok fogyott.

A nagyterem felújítása után először került megrendezésre a 
Községházán az öregek-napi ünnepség.

Idõsek-napi ünnepség



A majdnem megvalósíthatatlan

Betegelőjegyzés
Rövidesen életbe lép az a törvény, amely a körzeti-orvosi 

rendelőkben a betegelőjegyzést kötelezővé teszi.  Nagycenken, 
Dr. Fanckné Dr. Szakál Mária háziorvos már az elmúlt hetekben 
kísérletképpen bevezette ezt. 

Megkérdeztük a Doktornőtől, hogyan működik a beteg-
előjegyzés olyan helyen, mint Nagycenk, ahol a sürgősségi ellátás 
bármikor felboríthatja a rendszert.

„-A nagycenki háziorvosi rendelőben évente Czuppon Imréné 
körzeti szakápoló-asszisztenssel együtt 12500 beteget látunk el.

Célunk, hogy ilyen betegforgalom mellett is kifogástalan le gyen 
- mind szakmai mind szervezési szempontból - az egészségügyi el-
látás, és munkánk betegeink gyors gyógyulását és megelégedését 
szolgálja.

Ennek érdekében hétfőn, szerdán és pénteken 9.30-tól 10.30-ig 
előjegyzés alapján várjuk betegeinket.

A 8 órától 12 óráig tartó rendelés egyéb időszakában 
időpontkérés nélkül, érkezési sorrendben látjuk el a hozzánk 
fordulókat. Sürgős esetek azonban bármikor előfordulhatnak, és 
felboríthatják az előre meghatározott rendet. 

Ilyen esetekben a várakozó betegeink megértését kérjük, 
akiknek bizalmát és együttműködését továbbra is köszönjük.”

Hallotta ....!?

……. hogy már Sopronban is fogadja a társadalom-
biztosító által támogatott DE-MAX fülészeti és audio-
lógiai (hallás) szakrendelés azokat, akiknek hallásukkal 
gondok adódtak. Ezen problémák az egyszerű fülviszke-
téstől, dugulástól, a beszéd rossz értéséig terjedhetnek. 
Ha valaki nem hallja a csengőt, a telefont, hangosítani 
kell a televíziót, rádiót, többször kérdez vissza beszél-
getés közben, keresse fel a rendelőt előzetes időpont-
egyeztetés után, ahol várakozás nélkül, barátságos 
környezetben, magas szakmai felkészültségű, kedves 
kolléganők várják a hozzájuk fordulókat. 

A személyi igazolvány és a TAJ (beteg) kártya 
felmutatásával ingyenesen igénybe vehető a hallás 
kivizsgálása, amely a hangok és a beszédértés teszte-
léséből áll. (Beutaló nem szükséges) 

Ezen vizsgálatok teljesen fájdalommentesek. Az 50 
év fölötti korosztálynak különösen fontos e vizsgálatok 
elvégzése, mivel náluk már romlik a hallószőrsejtek 
működése, így könnyebben kialakulhat halláscsökke-
nés. Ne feledjük, a hallásunk segítségével tanuljuk meg 
a beszédet, adjuk tovább és kapjuk meg a nélkülözhetet-
len információkat. Minden perc, amelyet hallásveszte-
séggel élünk át „elpocsékolt” idő, és az élet minőségét 
súlyosan rontja. Nagyon sok eszköz áll rendelkezésre a 
hallásjavítás érdekében. Ezekről a rendelőben dolgozó 
fül-orr-gégész audiológus szakorvos tájékoztatja az 
érintetteket, javaslatot tesz a megoldásra, figyelemmel 
kíséri az ellátás menetét. Amennyiben a hallószőrsej-
tek betegsége okozza a halláscsökkenést, hallásjavító 
készülék alkalmazása szükséges. Ezen termékek több 
formában és méretben léteznek, akár „láthatatlanul” 
kicsik is lehetnek úgy, hogy a legmodernebb műszaki 
tudással rendelkeznek. A digitális technika sokkal töké-
letesebb, természetesebb hallást biztosít a hallókészülék 
viselőjének. 

A társadalombiztosítás felismerve a halláscsökkenés 
fontosságát nagymértékben (közgyógy ig. esetén 100%-
ban) támogatja a készülékeket és a működéshez szüksé-
ges elemeket, illesztékeket, TV erősítőket, telefonokat, 
jelző- és ébresztőrendszereket, tisztító-, ápolószereket. 
Ezen termékek jelentős része próbahordásra hazavihető, 
így mód van különböző helyzetekben történő tesztelésre 
még vásárlás előtt.

Forduljanak bizalommal felvilágosításért, szaktanács-
adásért, vizsgálati időpontért a

06 99 505 953, vagy 954 telefonon, vagy a 9400 
Sopron, Várkerület 75. és Torna u.3. fszt. 1-2. címe-
ken személyesen a DE-MAX egészségügyi szolgáltató-
hoz.

Dr. Dalos Judit Mária

Fül-orr-gégész audiológus 
főorvos

A Kastélyszálló bejárati kapuja leláncolva...
Fennállása óta nem került ilyen helyzetbe a szálloda és az étterem. 

Közel húszan, főképpen nagycenkiek maradtak munka nélkül...



Besenyő család (az óvodai dolgozók) feldíszített járműve.
Oldalán a felirat: Nyugalom, a hosszú élet ritka!

A szüreti napokon fellépő „Cenki Cigány Énekegyüttes” felvonulása 
stílusos ruhában, élükön a polgármester-asszonnyal

Szüreti ellesett pillanatok

Képünkön látható. hogy mennyire látogatott és népszerű a háromnapos 
ünnep. Évről évre egyre többen jönnek Sopronból és más településekről

Az ördögien ötletes „Vonta-Tóni”, együttes, 
akik szüret alkalmával oszlophoz kötik azt aki „Nem ivott”

Szellemes politikai fricska: A tehén minden tőgyén egy-egy elzárható csap
(A Magyar-tarka leleményes készítője: Szommer Zoltán)

Nagy sikert aratott a cenki fiatalokból erre az eseményre alakult Kefekötő 
tánccsoport, amikor a felvonulásra a lányok fiúnak, a fiúk lánynak öltöztek

Két zenekar is felvonult a szüreti menettel, 
képünkön az Ausztriából jött Dürrnbuch-i Tűzoltózenekar

Minden évben sokat dolgozik a sátor díszítésén Szommer Zoli, aki az idén a fel-
vonulásra is készített „díszletet”. A menetben traktoron ülve köszönti a publikumot



nőt is, hogy esetenként nálunk szerepeljen. 
Ha terveink valóra válnak, jövőre lehetősé-
günk nyílik egy kamaradarab bemutatására 
a Nemzeti Színházban. Célunk az, hogy egy 
olyan társulatot alakítsunk ki, amely ser-
kentőleg hat Sopron és környéke kulturális 
életére, és amely csak nevében amatőr de 
színvonalában profi.

Köszönöm a beszélgetést, sok sikert 
kívánok, és remélem hamarosan újra lát-
hatjuk a társulatot Nagycenken.

Nemrégiben nagysikerű előadásokat 
tartott az iskolások számára a soproni 
Líceum Társulat a Községháza nagy-
termében. A kicsik Fekete István: Vuk, 
a felsősök pedig Lázár Ervin: A négy-
szögletű kerek erdő című művét tekint-
hették meg fiatal színjátszók rendkívül 
színvonalas előadásában. A műsor után 
a társulat vezetője, Bartokos Tamás - 
aki korábban több, mint tíz éven át volt 
tagja a Petőfi Színháznak - válaszolt 
néhány kérdésre.

Mikor és hogyan jött létre a társulat?
- 2000-ben alakult a csoport, a Berzsenyi 

Líceum kezdeményezésére.
Miként került kapcsolatba ezzel a kez-

deményezéssel?
- A soproni színházban játszó színészként 

koordináltam az akkor még működő színita-
noda egyik előadását, amely a Nagycenken is 
látott Lázár Ervin darab volt. Úgy alakult, hogy 
a tanodások fokozatosan elmaradoztak, viszont 
egyre több berzsenyis diák jelentkezett, hogy 
szívesen szerepelne színdarabokban. A Líceum 
vezetése örömmel fogadta a kezdeményezést, 
és Tölly Balázs tanár úr hathatós segítségével 
kétezerben megalakult a társulat. A kezdeti el-
képzelés az volt, hogy évente néhány előadást 
tartunk. Ez az állapot az idei évben gyökeresen 
megváltozott, mert 2003 nyarától néhány szak-
avatott, a színház világában jártas barátommal 
úgy döntöttünk, hogy főállásban fogunk a tár-
sulat ügyeivel foglalkozni.

Mit jelent ez pontosan?
Azt jelenti, hogy elkezdtük bővíteni az 

együttes repertoárját, komoly hangsúlyt 

fektetünk a nálunk szereplő fiatalok képzé-
sére, és a korábbinál sokkal több fellépést 
vállalunk. Ez azért is lényeges, mert a tár-
sulat teljes egészében önfenntartó, vagyis a 
fellépések bevételeiből kell állunk az összes 
kiadásunkat.

Fenn lehet így tartani ma egy színtár-
sulatot?

- Úgy tűnik, igen. Nagyon sok fellépésünk 
van Sopronban és környékén, de távolabbi 
vidékeken is, így a társulat tagjainak némi 
honoráriumot is tudunk fizetni.

Mik a további terveik?
- Fontosnak tartom, hogy a környék 

településein élő, tanuló, a színjátszást sze-
rető fiataloknak lehetőséget nyújtsunk a 
szereplésre. Tervezzük, hogy azokban a fal-
vakban ahol erre igény mutatkozik oktatást 
szervezünk az érdeklődő diákok számára. 
A fiatalokkal való törődés úgy gondolom 
kiemelt fontosságú, és most nem csak a 
színjátszásra gondolok. Társulatunk vállal-
ta, hogy a soproni polgár őr egyesületben 
ellátja az ifjúsági korúak vé delmét. Ehhez 
kapcsolódik egy a jövő évben bemutatásra 
kerülő produkciónk is, melyben egyrészt 
a fiatalokat érintő kényes témákkal fog-
lalkozunk - kábítószer, alkohol, szexszua-
litás - másrészt az előadások után kötetlen 
beszélgetéseket tervezünk a diákokkal, ahol 
megpróbálunk a felmerült kérdéseikre vála-
szolni. Emellett a felnőtt közönség számára 
is készülünk egy darabbal.

A szakmai színvonal megőrzésére, eme-
lésére garancia, hogy a jövőben Zsolnai 
András és Varga Gábor színművészek is 
részt vesznek a produkcióinkban, és szeret-
ném megnyerni Hacser Józsa színművész-

Az idősebb korosztály még bizonyára 
emlékszik Dr. Szántó Elemérre, aki 1947-
től 1949-ig volt a község orvosa. A művelt, 
négy nyelvet beszélő, magyarkeresztúri 
származású doktor a diploma megszerzése, 
majd a Ludovika Akadémia elvégzése után 
katonaorvosként szolgált a Horthy-hadsereg-
ben.  Mivel háborús bűnöket nem követett 
el, lesze relése után tovább gyógyíthatta a 
betegeket, és ekkor került Nagycenkre.

Közel 3 éves cenki szolgálata után invi-
tálást kapott Tatára, és ismét katonaorvos-
ként folytatta pályafutását a Rákosi Mátyás 
Páncélos Tiszti Iskolában.

(Az itt történt végzetes és tragikus esemé-
nyekről egy országos napilapban is olvashat-
tunk az elmúlt hónapokban.)

Történt ugyanis, hogy 1950. december 15-én 
a Rákosi Mátyás Páncélos Tiszti Iskolából 3 sze-
mélyt kórházba szállítottak, 15 kiskatonát pedig 
gyomorrontás miatt a gyengélkedőre vittek az 

aznap elfogyasztott ebéd: babgulyás és lekváros 
tészta miatt.  Így került a szigorú vizsgálódás fó-
kuszába Dr. Szántó Elemér orvos őrnagy, egész-
ségügyi szolgálatvezető, és mellette az iskola 
hadtápparancsnoka Mészáros Jenő őrnagy.

Eleinte szabotázscselekménynek értékel-
ték a fenti történetet, később már: ”demok-
ratikus államrend megdöntésére irányuló 
kísérlet” miatt állították őket bíróság elé.

Az iskola parancsnokának egyik jelentése 
szerint, december 23-án már sem a kórház-
ban, sem a gyengélkedőn nem ápoltak a gyo-
morrontással kapcsolatosan senkit sem.

Az ÁVH koncepciós vádirata hamar meg-
született: ”A terheltek személyében és cse-
lekvőségében rejlő társadalomveszélyesség 
rendkívül magas fokú, és cselekményüket 
szándékosan követték el. Néphadseregünk 
ütőképességének meggyöngítésén keresztül 
a népi demokrácia mielőbbi megdöntése állt 
szándékukban.” -írják.

Az elsőfokú tárgyaláson 1950. december 
27-én már kimondták a halálos ítéletet, amit 
1951. január 2-án a másodfokú bíróság is 
helyben hagyott. A diktatúra malmai nagy 
gyorsasággal őröltek. 1951. január 8-án 
már ki is végezték a Gyűjtőfogház udvarán 
a legfeljebb csak gondatlansággal vádolható 
orvost és társát. (Sírhelyük azóta is ismeret-
len.   A szerk.)

A kivégzés alkalmával példátlan eset 
fordult elő: Farkas Mihály az akkori HM mi-
nisztere parancsba adta, hogy az országban a 
különböző alakulatoknál éppen nélkülözhető 
orvosok kötelezően jelenjenek meg a kivég-
zésen. Az akkori politika alkalmasnak találta 
az időt arra, hogy eltávolítsa a hadseregből 
a régi rend tisztjeit, és így akarta kifejezésre 
juttatni, hogy a diktatúra azt tekinti áldozatá-
nak, akit akar.

(A Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa 
1989. április 7-én kelt határozatában meg-
állapította, hogy a büntetés kiszabása tör-
vénysértő volt, és az ítéletet hatályon kívül 
he lyezte.)

 Cenki vonatkozású történetek a rég- és közelmúltból 

A tragikus sorsú orvos

Akiket vártunk
Radó Máté 

(Szülők: Pfeifer Erzsébet és Radó Miklós)
Dénes Abigél 

(Sz.: Farkas Mónika és Dénes József)
Hipságh Alexandra 

(Sz.: Nagy Orsolya és Hipságh János)
Söveges Zalán 

(Sz.: Schiffer Veronika és Söveges István 
Barnabás) 

Farkas Fanni 
(Sz.: Bek Rita és Farkas Zsolt)

Fekete Lóránt 
(Sz.: Hajdú Veronika és Fekete Árpád)

Akiket gyászolunk
Holubák Imre  (1921)
Filácz Ilona (1928)
Filácz József (1924)
Horváth Ferenc  (1953)

Anyakönyvi

hírek

Nálunk járt a Líceum Társulat



Lassan közeledik a január, 
és vele a félévi bizonyítvány. 
Azonban nemcsak a diákok 
készülnek szorgalmasan, 
hanem az iskola tanárai, ve-
zetői is. Az Önkormányzat 
támogatásával pályázatot 
készülünk beadni az épület 
rekonstrukciójára. Ha a több, 
mint 60 millió forintos be-
ruházás megvalósul, akkor 
kívül-belül megújulhat az 

intézmény. Ebből az ösz-
szegből sor kerülhetne a tető 
felújítására, a fűtés korsze-
rűsítésére, egy közösségi tér 
(aula) kialakítására, valamint 
egy minden igényt kielégítő 
számítástechnika-multimédia 
labor létrehozására. A pályá-
zathoz szükséges önrész (6 
millió ft) az önkormányzat 
jóvoltából rendelkezésre 
áll, így bizakodva várjuk a 
pályázat elbírálását, melyre 
előreláthatólag a jövő év első 
felében kerülhet sor.

Talán korainak tűnik az 1%-os felajánlásokkal kapcsolatos fel-
hívásunk, de a legközelebbi lapmegjelenésünk március közepén 
lesz, amikor késő lehet az információ a már postára adott beval-
lások miatt.

A „Nagycenkért” Alapítvány Kuratóriuma októberi ülésén 
több döntés is született. Először is a beszámolóban elhangzott, 
hogy a 2002-es 1 %-os adófelajánlásokból 276.367 forintot utalt 
át az APEH az alapítvány számlájára.

Elfogadta a Kuratórium az iskola pályázatát, amelyben 3 db 
laboreszközöket tároló szekrény vásárlására és 1 db térképszek-
rény beszerzésére kért támogatást. A fennmaradó 21.886 forint 
tartalékolásra került.

A Kuratórium egyhangúan úgy döntött, hogy az alapítványtól 
kapott támogatásból megvásárolt eszközökre olyan tábla kerül-
jön, amelyen az szerepel, hogy 

”Készült a Nagycenkért Alapítvány támogatásával”+ évszám.
(A táblák megrendelésről is döntés született.)
Már korábban felmerült, de csak most határozott a Kuratórium 

egyhangúan arról is, hogy 500 db csekk nyomtatását rendeli 
meg, lehetővé téve annak az adományozónak is az anyagi hozzá-
járulását, aki nem tudja 1%-át felajánlani, vagy kevesebb, esetleg 
nagyobb összeggel kívánja támogatni a nemes célra létrehívott 
alapítványt.

(A csekkeket a Polgármesteri Hivatalban bármikor besze-
rezhetik!)

A „Nagycenkért” Alapítvány Kuratóriuma köszönetét fejezi 
ki azon személyeknek és vállalkozóknak, akik az elmúlt évben 
az alapítvány számára utalták át személyi jövedelemadójuk 
1%-át. 

A „Nagycenkért” Alapítvány Kuratóriuma továbbra is kéri, 
hogy a 2003. évi jövedelemadójuk 1 %-ával támogassák a nagy-
cenki közösségi érdekeket képviselő alapítványt, amely mindig 
Önök által is fontosnak tartott és figyelemmel kísérhető célokat 
támogat.

Az alábbi névre és adószámra kérjük felajánlásukat:
„Nagycenkért” Alapítvány    18525209-1-08

Köszönettel:
  „Nagycenkért” Alapítvány Kuratóriuma

Nagycenkért Alapítvány 
támogatásáért

Egyéves levelezgetések és 
ígérgetések után az ÉDÁSZ 
elkészítette a Major utcát a 
Gyár utcával összekötő, un. 

”Csapás” közvilágítási osz-
lopainak és lámpáinak a sze-
relését. A már régóta hiányzó 
világítás biztonságossá teszi 
mindannyiunk közlekedését.

* * *

A Fertőboz felé vezető út 
melletti 5 hektáros területet 
(az elmúlt alkalommal kö zölt 
térképen a 13-as számmal 
je löltük) sikerült eladnunk 

50 millió forintért. Az elő-

szerződéseket megkötöttük, 
és a vevő letétbe helyezett 25 
millió forintot (a földvásárlás 
előlegeként). A befektető a 
termelésből való kivonás közel 
20 milliós költségét is magára 
vállalta. A területen idegenfor-
galmi létesítmény épül, ami re-
méljük, sok nagycenki számára 
teremt majd munkahelyet.

* * *

Több mint 50 évnek kellett 
eltelnie, hogy a Hidegségi úti 
(a Hársfasorral párhuzamos) 
területek, - amelyeket a csa-
ládok elesett hozzátartozójuk 

A 2001-es, 1%-os felajánlásokból - a pályázaton megítélt összegből - 
az óvoda egy fa vonatot készíttetett a gyermekek legnagyobb örömére

Soproni utcaiak figyelmébe!
Ebben az esztendőben az Aszfaltkeverő Üzem leál-

lása miatt nem kerül sor a járda felújítására.
Kérjük, hogy a tavasszal kezdődő munkák előtt 

vásárolják meg a szükséges hosszban a 105 mm-es 
műanyag csöveket, hogy a házról lefolyó csapa-
dékvizet a járda alatt tudják az építők elvezetni.

ISKOLAI HÍREK

FONTOS ÉS INFORMATÍV

Községünkben történt
után kárpótlásként kaptak, - 
beépíthetővé váltak.

A „Táj- és Műemlékvédelmi 
körzet” besorolás miatt hosszú 
évekig tiltottak minden beépí-
tést, de a tulajdonosokat senki 
nem akarta kárpótolni. Udvardi 
Imréné polgármester-asszony 
erélyes és kitartó utánjárása 
meghozta az eredményét. Ma 
már kis korlátozással ugyan, 
de beépíthetőek a telkek, illet-
ve eladhatóak erre a célra, és 
tulajdonosaik végre élvezhetik 
hasznát.

* * *

Az elmúlt alkalommal 
két felhívást is közöltünk 
új rovatok indítása céljából. 
Emlékeztetőül az egyik köz-
érdekű kérdések feltételére 
vonatkozott, a másik pedig 
ingyenes apróhirdetés lehe-
tőségét kínálta az újságolva-
sóknak. Felhívásunk továbbra 
is él, kérdéseiket, hirdetéseiket, 
levélben juttassák el az önkor-
mányzathoz „Cenki Híradó” 
jeligével, vagy mindkettőt 
megírhatják SMS-ben a 06-20-
430-9518, vagy a 06-30-264-
9941 mobiltelefonszámokra!



Az előző számban a nagycenki labdarúgás 
kezdetével foglakoztunk, és eljutottunk a II. vi-
lágháborút megelőző időszakig. A részletesen 
bemutatott 1936-os csapat lassan felbomlott. 
A háborút közvetlenül megelőző időszakban 
játszott még ugyan néhány alkalmi mérkőzést, 
ám már korántsem azzal a hévvel, mint ko-
rábban. Egyre kevesebb a fiatal a környéken, 
mind többen és többen kénytelenek bevonulni. 
Különösen 1941-től, amikor a magyar hadse-
reg az orosz frontra, a Donhoz indul. Ilyen 
körülmények között természetesen a lab-
darúgás háttérbe szorul, ám mégsem szűnik 
meg teljesen a községben. A 16-18 éves fia-
talok, a leventék vették át a stafétabotot, Rug 
Lajos edző irányításával egy ütőképes csapat 
állt össze, amely az 1943-ban lebonyolított 
területi leventebajnokságban szépen menetelt, 
az elődöntőben a Hegykőieket verte 2-1-re, 
majd a döntőben Szombathelyen a házigazdák 
együt tesét is legyőzte (3-1), így megnyerte a 
sorozatot. Kellemetlen epizód a szép siker kap-
csán, hogy a döntő mérkőzés közben a cenkiek 
öltözőjéből a játékosok ruháit, értékeit ellopták. 

A diadal után a korábbinál is vészterhesebb 
idők következtek, 1944-ben a háború elérte 
Magyarország területét, játékról, sportról nem 
lehetett szó akkor, amikor az embereknek az 
életüket kellett óvniuk.

A harcok befejeztével az életben maradt 
fiatalok hazatértek, és folytatták korábbi 
szenvedélyüket, a labdarúgást. A háború előtti 
csapat meghatározó tagjai, Vágvölgyi Ottó, 
testvére Wágner Géza, valamint Nagy Gyula 

szervezték újra a focicsapatot, és már 1946-
ra kialakították a képen látható együttest. A 
gárda ebben az összetételben csak rövid ideig 
játszott, a játékosok többsége különböző okok 
miatt távozott.

Bajnokság ebben az időszakban sincs, a 
környékbeli falvakban szintén újraalakuló 
csapatokkal vívnak barátságos meccseket a 
cenkiek, és két döntetlentől eltekintve az ösz-
szes mérkőzésüket megnyerik. Mint a képről 
is látható az állandó nagycenki bíró továbbra 
is Kauba Félix, a csapat azonban a háború 
előttihez képest szinte teljesen kicserélődött. 
A helyzet 1950-ben változott meg, ekkor indul 
ugyanis szervezett keretek között járási szintű 
bajnokság, amelyben természetesen Nagycenk 
csapata is részt vesz. Ekkoriban kerül az egy-
üttes élére Schulter János, aki korábban a 
sopronhorpácsi kísérleti gazdaság csapatát ve-
zette, onnan jött át Cenkre. A gazdasági ügye-
ket az akkor már működő állami gazdaságban 
dolgozó Tamási János intézi. Talán ennek is 
köszönhető, hogy egy új szereléssel gazdago-
dik a csapat, illetve, hogy sikerül két soproni 

játékost (egy kapus 
és egy hátvéd) 
Nagycenkre csábíta-
ni. Bár edzések nagy-
ritkán vannak csak, 
mégis sikerül olyan 
jó eredményeket el-
érni, hogy 1953-ban 
felkerül a gárda a mai 
NB. III-nak megfele-
lő osztályba. Itt azon-
ban már kiütközik az 
edzéshiány, a kora 
tavasszal lejátszott 
első bajnokin súlyos 
vereséget szenvedett 
az együttes a Soproni 
Vasúttól. Ám ezután 
összekapta magát a 
társaság, és például 
az őszi Nagycenken 
sorra kerülő Vasút 
elleni bajnokin, már 
csak 3-2-re kap ki. A 
javuló forma ellenére 
a szezon végén kie-

sett a csapat, és ettől fogva megint a járási baj-
nokságban szerepelt éveken át, eredményesen. 
Ezekből a sikerekből azonban Vágvölgyi Ottó 
tanár úr már nem vehette ki a részét, mert egy 
1954-ben bekövetkező sérülés miatt kénytelen 
volt abbahagyni a játékot, és a nagycenki lab-
darúgástól is eltávolodott.

Ezúton is szeretném megköszönni a ta nár 
úrnak az eddigi segítségét, ami nélkül ezek az 
írások nem jöhettek volna létre, és itt szeretném 
megkérni mindazokat, akik információkkal 
rendelkeznek az ötvenes évek második fele-hat-
vanas évek eleje cenki focijáról, je lentkezzenek 
a 06-30-2649941-es telefonszámon, hogy köz-
ségünk labdarúgásának történeti áttekintése 
folytatódhasson.

SPORT

Erőemelés
Az őszi sporteseményünk 2003. szeptember 

26-án volt, harmadik alkalommal a Nagycenki 
Szüreti Napok eseményeihez kapcsolódóan.

Ezen a napon két versenyt szerveztünk, 
egyiket a 18 év alatti, a másikat pedig a 18 év 
feletti korosztály számára. Mindkét esetben a 
díjazás a korábbiakhoz hasonló módon történt, 
azaz mindkét korosztály első három helyezett-
je gravírozott serleget kapott, illetve minden 
induló pólót, oklevelet, gravírozott érmet és a 
helyi támogatóinak által felajánlott ajándékokat 
vehetett át. 

Az ifjak versenyét (táblázat) ismét Bán 
Norbert nyerte, míg a Regionális Erős Ember 
Versenyt Boros Tibor beledi versenyző. Sajnos 
a nagyok versenyének a korábbi évekkel el-
lentétben nem volt nagycenki indulója, mivel 
sérülés és más egyéb indokok miatt az előzetes 
jelentkezésüket visszavonták a helyiek. 

A versenyt tovább színesítette Steiner Tibor 
produkciója, aki 46 másodperc alatt 8.000 
oldalnyi telefonkönyvet tépett szét, ami in-
formációink szerint minimum megyei csúcsot 
jelent!

* * *
2004. január végén sportbált szeretnénk 

szervezni Nagycenken, annak érdekében, 
hogy a nagycenki sportolók-támogatók 
kötetlen formában is találkozhassanak, be-
szélgessenek, kikapcsolódhassanak. Kérjük, 
minél többen jöjjenek el az eseményre, és 
emeljék ezzel is az esemény fényét, jó hangu-
latát.

Szeretnénk, ha a kezdeményezésünk 
segítőkre találna, hisz így kellő érdeklődés 
mellett az évente megrendezett bállal kiegé-
szíthetjük költségvetésünket.

* * *
December 14-én családi asztalitenisz baj-

nokságot szervezett Szalai Gergely tanár úr, 
a győzelmet a Ragats család (Péter és Attila) 
szerezte meg.

Új sá got ír ta és szer kesz tet te: 
Bugledich Attila és Keszei István

Ki ad ja: Pol gár mes te ri Hi va tal, Nagy cenk
Szedés: Stamp Design, Sopron

Cenki focitörténelem II.
(Nem lehet a, nem lehet a cenkiekkel kikukoricázni!)

Labdarúgás: még nem közölt eredmények
(zárójelben a tartalékcsapat mérkőzései)

Babót  –  Nagycenk  1:1 (1:3)
Nagycenk  –  Lövő  1:2 (2:2)
Harka  –  Nagycenk  2:2 (5:2)
Nagycenk  –  Egyházasfalu  1:2 (0:3)
Fertőszéplak  –  Nagycenk  2:0 (2:0)
Pereszteg  –  Nagycenk  3:2 (3:1)
Nagycenk  –  Fertőrákos  4:4 (1:1)
Mihályi  –  Nagycenk  2:1 (0:4)
Nagycenk  –  Fertőd  1:0 (13:0)

Az őszi mérkőzések után a felnőtt 
csapat 18 ponttal a 8. helyen áll, míg a 
tartalék-együttes 26 ponttal a 7. pozíciót 
foglalja el. A bajnokság tavasszal 
folytatódik.

Térdelő sor:  Höttinger Ferenc, Fekete Kálmán (kapus), 
 Vágvölgyi Ottó (csapatkapitány)
Középső sor:  Kauba Félix (bíró), Major Mihály, Nagy Gyula, 
 Pandur Lajos, Srtóbl János, Németh József
Hátsó sor:  Balaskó János (főszurkoló), Szenkovits László, 
 Mush Imre, Mátya-Bús József, 
 Wágner Gyula (ügyintéző)


