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Október 6-i és október 23-i megemlékezések

Ady Endre: Október 6.
Õszi napnak mosolygása,
Õszi rózsa hervadása,
Õszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott - hõsi áron Becsületet, dicsõséget
Az aradi tizenhárom.
Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az õszi rózsa,
Hulló levél búcsucsókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.
Õszi napnak csendes fénye,
Tûzz reá a fényes égre,
Bús szivünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.

A Nagycenki Széchenyi István
Általános Iskola diákjai az idei év
októberében is megemlékezéseket
tartottak a Községháza dísztermében.
Október 6-án az Aradi vértanúkra
emlékeztek iskolánk tanulói. A
megemlékezõ mûsort az 5. osztály
tartotta, Rozmán Orsolya tanárnõ
vezetésével. A diákok méltósággal
emlékeztek azokról a vértanúkról, akik
példát állítottak elénk hazaszeretetrõl,
összefogásról és az igaz ügybe vetett
töretlen hit fontosságáról.

Október 22-én a 8. osztály Wächter
Patrik tanár úr vezetésével tartotta
október 23-i megemlékezését. Iskolánk
diákjai méltó módon emlékeztek meg a
magyar történelem fényes és dicsõ
forradalmáról és szabadságharcáról.
„…a hazafiság szelleme, valamint az
egyének gondolati és lelkiismereti
szabadság utáni vágya, a saját élet
alakításához való jog olyan erõk, melyek
belülrõl gyengítik és végül széttörik a
szolgaság vasbéklyóit. Napjainkban ezen
igazság drámai jeleit tapasztalhatjuk… a
hõsi magyar nép… a Vörös Hadsereg
páncélosainak halált osztó tüzével száll
szembe. Ezek a hazafiak magánál az
életnél is többre becsülik a szabadságot.
És minden a szabadságot békében élvezõ
ember ünnepélyes kötelessége, hogy
minden igazán hasznos eszközt
megragadjon, hogy ne hiába haljanak
meg a szabadságért életüket feláldozók.”
J. F. Dulles: Beszéd a dallasi
világpolitikai tanács elõtt
(1956. október 27.)
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Polgármesteri beszámoló
Tisztelt Nagycenkiek!
Az önkormányzat két folyamatban lévõ
beruházásáról (Széchenyi-tér, tûzoltó
szertár - múzeum) szeretném Önöket
tájékoztatni.
Széchenyi-tér
A Széchenyi tér átalakítása tavasszal
elkezdõdött, a tervezéskor is már két
ütemû felújítással számoltunk. Az elsõ
ütemben a hûség kút áthelyezése, tér
középpontja felé fordítása, növény
ágyások kialakítása, a terület
egyharmadának térkövezése volt
tervezve, mely maradéktalanul
megvalósult. A költségét a népszavazás
100. évfordulójára kapott állami
támogatás (6 millió) és önerõ (6 millió)
fedezte. A tér teljes felújítására pályázatot
nyújtottunk be a Magyar Falu program
keretében „Kulturális tér kialakítása
Nagycenken a Széchenyi tér felújításának
keretében” megnevezéssel. A pályázati
kiírás szerint 6 cél közül lehetett
választani, mi a közösségi terek kialakítás
célt választottuk. Ezen a célterületen
épületek felújítása és terek
környezetrendezése volt támogatható,
melyek a közösségi élet helyszínévé
válhatnak. A pályázat nem teljesen
egyértelmûen fogalmazott, felmerültek
kétségek, hogy épület felújítás nélkül
önállóan környezetrendezés támogatható
e. A pályázattal a cél elérése számomra
egyértelmûen megvalósult volna, hiszen
ez a tér számtalan iskolai, egyházi,
önkormányzati rendezvény otthona már
150 éve. A közremûködõ szervezet a
pályázatot vizsgálva megállapította, hogy
nem a kiírásnak megfelelõen történt a
pályázás, ezért fellebbezés lehetõségét
kizárva elutasította.
Én erõltettem a pályázat benyújtását, mert
biztos voltam a támogatásában, nem
kértem segítséget a képviselõ testület
pályázat írásban jártas tagjaitól. Annak a
felelõssége, hogy 20 millió forint falu
fejlesztési lehetõségtõl elestünk
egyszemélyben csak az enyém. A
képviselõ testület fontosnak érzi a tér
felújításának folytatását, a 100.
évfordulóra december 14. ére egységes
képet kell mutatnia. Csökkentett
tartalommal 10.5 millió költséggel a tér
folytatásáról döntött.

Tûzoltó bázis építés
2013-ban a tûzoltó egyesület felvetette
egy nagyobb, könnyen megközelíthetõ,
a meglévõ, de tovább fejlesztésre
alkalmatlan õrs helyett egy új õrs
építését. Lehetõségként felmerült, a
Fertõbozi úton a 15 önkormányzat
tulajdonát képezõ, üzemen kívül
helyezett, víznyomásfokozó állomásból
kialakítani az új õrsöt. A testület
jóváhagyásával elkezdtem a
tárgyalásokat, egyenként, a 15
polgármesterrel a tulajdonhányaduk
átadásának feltételeirõl. Sopron
kivételével, elsõ körben sikerült
elérnem, hogy 14 képviselõ- testületben
megszavazták egy jelképes összeg
fejében az eladást. Sopron csak
értékbecslés alapján kívánta
értékesíteni, ez kb 5 millió forintot
jelentet volna. Firtl Mátyás
országgyûlési képviselõ úr
közbenjárásával, a soproni közgyûlés
közcél meghatározásával ingyenes
átadásról döntött. A meghatározott
közcél egy önkéntes tûzoltó bázis
létrehozása volt. A meglévõ épület
magában nem felelt meg egy tûzoltó
õrsnek, ezért engedélyes tervet
készíttettünk egy három állásos garázs és
egy tûzoltó múzeum kialakítására. A régi
õrsöt meghirdettük, értékesítettük 13.5
millió forintért, a szerzõdésben
rögzítettünk két évvel késõbbi
kiköltözést. A tervek alapján felépült a
vasszerkezetes, szendvics paneles
garázs épület. A tûzoltó egyesület tagjai
társadalmi munkával a régi vízmû
épületben kialakították az öltözõket,
vizes blokkokat, raktárokat, az ehhez
szükséges anyagot az önkormányzat
biztosította. A teljes villamos szerelést,
vízvezeték szerelést és a fûtés szerelés
50%-át a tûzoltók végezték. A kiköltözés
idõpontjára (2019 március) elkészült a
garázs épület és a vízmû épület belsõ
tere, így az átköltözésnek nem volt
akadálya. Az akkori készültségi szint
költsége 25 millió forint volt. A
képviselõ-testület, javaslatomra a 2020as költségvetésben a folytatáshoz és
egyben a befejezéshez (vízmû épület
külsõ homlokzat, kerítés építés, udvar
rendezés, tûzoltó múzeum építés) 20
millió forintot megszavazott. A múzeum
alapozását anyagostól és a falazó téglát a
tûzoltó egyesület saját forrásból
biztosította, így elkezdõdött a
múzeumépítése is, a tetõszerkezet
költsége viszont jóval magasabb lett,
mint a négy évvel korábbi tervezés során
becsült, tervezõi költségszámítás. Így a
rendelkezésre álló 20 millió forint nem
volt elegendõ a befejezéshez,

2021 költségvetésben 6 millió forintot
szintén az én javaslatomra a testület
megszavazta. A hátralévõ munkálatok
elvégzésének nagy részét a tûzoltó
egyesület vállalta. A folyamatos szolgálat
adás miatt, az egyesületi tagok nem tudtak
energiát fordítani az építkezésre, ezért
nagyon lassan haladt. Nyár elején, velük
egyeztetve, az építkezés folytatását számla
képes szakemberekre bíztam, ezzel a
beruházás felgyorsult és természetesen
megdrágult. A szakemberek által végzett
munkálatok során kiderült, hogy a régi
épület lapos tetös szigetelése (negyven
éves szigetelés) olyan állapotban van,
hogy jobb esetben, ha két évet ki bír. Ezzel
a hat évvel korábbi tervezésnél nem
számoltunk, számomra egyértelmûvé vált,
hogy ezt az újonnan felmerült gondot is
meg kell oldani, bármennyire is
kellemetlen ez számomra. A képviselõ
testületet helyszíni bejárás során
tájékoztattam és testületi ülés egy
napirendjében megoldási javaslattal élve,
kértem (elõzetes árajánlat kérés alapján) a
támogatásukat újabb nettó 10 millió forint
keret összeg erejéig. A testületben ez az
újabb támogatási kérelem komoly vitát
gerjesztett. Felmerült, hogy
szükségtelenül eltúlzott a beruházás az
önkormányzat így kényszer pályára került.
A kezdeteknél nem volt megfelelõ
koncepció és most ennek a
következményeit viseljük, szintén
felmerült, hogy Önök, mint a lakosság is
elégedetlen ezzel a tûzoltó õrs építéssel. A
képviselõ testület végül megszavazta a
12,7 millió forint további költség keretet.
Ebben az esetben is a teljes felelõsséget
természetesen vállalom, az új õrs és
múzeum gondolata a tûzoltóké volt, a
késõbbi igényes beruházást viszont már én
tartottam fontosnak. Hasonlóan a falunk
összes fejlesztéséhez, ezt az építkezést is a
magas minõségi és esztétikai elvárás
jellemezte. Jogos a kérdés, hogy szükség
van-e ilyen nagy tûzoltó bázisra
Nagycenken, nem tudom, de azt tudom,
hogy az épületek ezen a helyen 2-3
szorosát érik a bekerülési költségnek. Azt
is biztosan tudom, hogy tûzoltóink az év
minden napján szolgálnak bennünket, a
járás 35 települése közül abba a háromba
tartoznak (Fertõszentmiklós, Hegykõ,
Nagycenk), ahol önállóan beavatkozni
képes tûzoltó egyesület mûködik.
Folyamatosan beszámolnak Önöknek,
tagjaik között többen községi, megyei,
országos kitüntetettek. A köz
meghallgatáson szintén foglalkozok ezzel
a beruházással, kérem Önöket mondják el
a véleményüket.

Csorba János
polgármester

Önkormányzati hírek

Építkezéssel kapcsolatos információk
T i s z t e l t L a k o s s á g , é p í t k e z õ Az építési hatóság tájékoztatása alapján
Telektulajdonosok!
minden épületnek tekintendõ, ami teret
határol körül, annak ellenére, hogy van-e
Szeretném felhívni figyelmüket az elmúlt alapja az építménynek vagy nincs,
hetekben, hónapokban elõforduló bejelentés vagy engedélyköteles-e az
építkezési szabálytalanságokra és vele építkezés, vagy sem.
együtt a szükséges tervegyeztetési Épületet kizárólag az építési területen
folyamatra.
lehet építeni.
A telektulajdonosok építkezés esetén N e m t á m o g a t j u k , N E M
tervet készíttetnek az általuk kiválasztott TÁMOGATHATJUK, az építési
tervezõvel, aki a tervet településképi t e r ü l e t e n k í v ü l ( e l õ k e r t b e n ,
véleményeztetés céljából bemutatja az oldalkertben) történõ építkezést.
építkezés helye szerinti polgármesternek. Hátsókertben lehetséges melléképületek
A terv érkezhet e-mail formájában is, a építése, azonban ott is több szabályt kell
jegyzo@nagycenk.hu e-mail címre.
egyszerre nézni (épületek egymás
A polgármester úr minden esetben közötti távolsága, beépítési százalék,
helyszíni szemlét követõen, 8 napon zöldterület nagysága…stb.).
belül, jegyzõkönyv formájában írásban Kérjük ezért Önöket, a késõbbi
reagál a tervre. Amit néz elsõsorban: következmények elkerülése érdekében
u t c a k é p h e z v a l ó i l l e s z k e d é s , (kényszer bontatás, bírságolás…stb.),
anyaghasználat, magasságok, szín, h o g y e g y e z t e s s e n e k e l õ s z ö r
tetõforma. Nem vizsgálja az épületen tervezõjükkel, utána az építés hatósággal
belüli elrendezést, hiszen azt minden az épületek elhelyezésérõl.
építtetõ a tervezõjével egyeztetve a saját Az elõ-oldal-hátsókerti nagyságok az
igényének megfelelõen készítteti el.
építési módok, övezetek (pl.
Az építész tervezõ teljesen tisztában van szabadonálló, oldalhatáron álló, ikres...
az építési elõírásokkal, felrajzolja az stb.) esetén változó.
építési területet a telekre, melyEgyházi
az elõ- Az
hírek
elõkert általában 5 méter, az oldalkert
oldal és hátsókert kivételével tartalmazza általában 3-4 méter, a hátsókert 6 méter.
azt a területet, ahová a fõépület, és késõbb Kérem Önöket, hogy minden esetben a
a m e l l é k é p ü l e t e k ( t á r o l ó , fenti módon tájékozódjanak, hogy az
gépkocsibeálló…stb.) is elhelyezhetõk.
Önök építkezésére melyik vonatkozik,
A tervet a tervezõk megküldik a területi
illetve az országos településrendezési és
Tervtanácsnak, ahol több építész együtt
építési követelményekrõl szóló
vizsgálja szakmai és településképi
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
szempontból a tervet.
A tervet (egyszerû bejelentés) az építés (OTÉK) 35. és 36. §-ai adhatnak még
hatóság (Sopron) veszi tudomásul, támpontot az elhelyezéshez.
hatósági bizonyítványt állít ki róla, Kérjük, hogy minden melléképület
melyet megküld a tervezõnek és az építést és közterületi fásítást is
jelentsenek be polgármester úrhoz, így a
illetékes önkormányzatnak.
Az utóbbi idõben tapasztalt építkezési szükséges felhívás még idõben az
szabálytalanságokra, mely fõként a önkormányzat részérõl megtörténhet.
melléképületek építésére vonatkoznak, Amennyiben kérdésük, kérésük van,
az építési hatóság (Sopron, Kis János u. 4. polgármester úrral együtt készséggel
barbely.kitti@gyor.gov.hu tel: 0699/795- állunk személyesen és e-mail formában
045) ütemezett helyszíni ellenõrzéseket is rendelkezésükre, és az ismeretink
folytat le, ahol
t ö b b e s e t b e n birtokában válaszoljuk azt meg, vagy
megállapítást tett, hogy szabálytalan irányítjuk Önöket az építési hatósághoz.
építkezés történt, ezért minden esetben
Percze Szilvia
az építési hatósággal kell egyeztetni,
hogy mely tároló, melléképület,
jegyzõ
gépkocsibeálló tekintendõ épületnek,
melyre szigorúan vonatkoznak az
elõkerti, oldalkerti, hátsókerti elõírások.

Meghívó

KÖZMEGHALLGATÁS
2021. november 22. hétfõ 18 óra
Helyszín: Községháza díszterme
Kiemelt témák:
- Polgármesteri beszámoló
- Lakossági kérdések válaszok
Kérjük jöjjön el, és mondja el
véleményét a települést
érintõ témákban!

Adventi programok

November 28. szombat
16.00 óra
Adventi gyertyagyújtás és
Pintér Csaba és Makár
Írisz alkotók „Színek és
Fények” kiállításának
megnyitója
az Alkotóházban
December 5. vasárnap
15.00 óra
Találkozás a Mikulással
December 12. vasárnap
15.00 óra
Jótékonysági könyvvásár
és
Sík Frida és VenczelKovács Zoltán a Gyõri
Nemzeti Színház
mûvészeinek karácsonyi
mûsora
(17.00 óra)
December 19. vasárnap
16.00 óra
Karácsonyi vásár
az Alkotóházban
December 21. kedd
16.30 óra
Falukarácsony
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XXV. Nagycenki Szüreti Napok
Mindenki nagy örömére a járványügyi
intézkedések lehetõvé tették, hogy az idei
évben megrendezésre kerüljön falunk
legnépszerûbb eseménye a Nagycenki
Szüreti Napok! Nagy várakozás övezte a 25.
Szüreti Napokat, mind a szervezõk és fellépõk
mind a résztvevõk részérõl. A rendezvény
szervezõi nagy munkával készültek, hogy
minél színvonalasabb legyen a rendezvény.
Ebbe beletartozik a sátor díszeinek az
elkészítése is ami több napos munka volt,
nagy köszönet jár azoknak, akik idejüket nem
sajnálva dolgoztak azon, hogy minél szebb
legyen a sátor.
A háromnapos rendezvénysorozat péntek
este egy Ismerõs Arcok koncerttel kezdõdött,
amelyre szép számban érkeztek a faluból és
más településekrõl is. Nagy élményben volt
része annak, aki végig hallgatta a koncertet,
egészen különleges érzés volt hallani az egyik
legnépszerûbb számukat a „Nélküled” címû
dalt.
A szombati programok a Szüreti felvonulással
kezdõdtek, amely az elmúlt évek egyik legjobb
felvonulása volt! Rengeteg felvonuló volt, akik
idejüket nem kímélve készültek a felvonulásra
és humorukkal, kreativitásukkal szép élményt
szereztek a kilátogatóknak. A felvonulást a
Hegykõi Tûzoltó Zenekar kísérte. A
rendezvénysátorban kulturális programokkal
vártuk a közönséget, fellépett a Tremor HipHop táncegyesület, a Zumba és Zumba kids
csoport, a Cenki Hársfavirág Citera- és

Énekegyüttes és a Czenki Hársfa
Néptáncegyesület. A fellépõk
lelkiismeretesen felkészültek az
elõadásokra, melyekkel szórakoztatták a
közönséget. A délután sztárvendége Lagzi
Lajcsi volt, aki a várakozásoknak
megfelelõen, fergeteges hangulatot
teremtett és a sátor megtelt a mûsor alatt.
Az esti szüreti bálon az Galaxy zenekar
szolgáltatta a talpalávalót, a bál nagyszerû
hangulatban telt, éjfél után a Happy Gang
együttes közismert dalaira bulizhatott a
közönség.
Vasárnap délelõtt terményáldó szentmisével
kezdõdtek a programok.
Célunk volt, hogy vasárnap délután is
változatos és szórakoztató eseményekkel
várjuk az érdeklõdõket. A foci pályán megyei
II. osztályú labdarúgó bajnokság aktuális
fordulóit rendezték, amelyen a Répcementi
Dénesfa csapatait fogadtuk. U19-es
csapatunk 8:0 arányban, a mérkõzést végig
kézben tartva nyerte meg a mérkõzését.
Felnõtt csapatunk sajnos 8:3-ra kapott ki a jó
erõkbõl álló Dénesfa ellen. A
rendezvénysátornál délután
gyermekmûsorral vártuk a gyerekeket. A
mûsort Tormási Attila „ribizli bohóc” tartotta,
aki szinte már hazajár Nagycenkre A
gyerekek nagyon jól érezték magukat a
vidám elõadás alatt. Ezek után két látványos
bemutatóval folytatódtak az események,
elsõként a Nyugati Vármegye Vitézlõ Rendje
és a Kapuvári Hajduk és Gartai Muskétások

következtek. A tömeg nagy érdeklõdéssel
figyelte a könnyû lovas harcászati bemutatót.
Ezek után következett a tûzoltó bemutató,
melyet a nagycenki önkéntes tûzoltók tartottak
a gyerekek és felnõttek nagy örömére.
Már kora délutántól kezdve 5 lelkes csapat
fõzött különbözõ ételeket. Többek között
pörkölttel, gulyással, halászlével várták a
vendégeket. Délután 5 óra környékére el is
készültek az ízletes ételek, amiknek nagy
sikere volt, hiszen minden elfogyott. Köszönjük
mindenkinek, aki rész vett a fõzésbe és finom
ételekkel vendégül látták a Szüreti Napok
résztvevõit.
A Nagycenki Szüreti Napok lezárásaként a
nagymúltú, méltán népszerû Bikini együttes
fellépését tekinthették meg az érdeklõdõk. A
sátor és a sátor melletti terület is megtelt,
nagyon sokan voltak kíváncsiak a koncertre.
Nagy megtiszteltetés és nagy élmény volt,
hogy Magyarország egyik legnépszerûbb
együttese ellátogatott Nagycenkre és
halhattuk õket élõben játszani.
Ezúton is köszönjük minden szervezõnek,
támogatónak, fellépõnek a munkáját és
segítségét, nélkülük nem lett volna ilyen
sikeres a 25. Nagycenki Szüreti Napok.
Köszönjük mindenkinek, akik jelenlétükkel
megtisztelték a rendezvényt, reméljük
mindenki jól érezte magát és bízunk benne,
hogy jövõre is egy sikeres rendezvényt tudunk
megvalósítani!
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Egészségügyi hírek
Kedves Nagycenkiek!
Szeretném megköszönni az egész éves
támogatásukat és hogy bizalommal fordultak
hozzánk!
A legfontosabb aktualitásokat foglalnám
össze: - megkezdtük a rendelõben az
influenza védõoltások beadását! A tavalyi
évben a maszkviselés miatt gyakorlatilag nem
volt influenzajárvány, az õszi-téli idõszak
beköszöntével a légúti fertõzések száma
meredeken emelkedik! Fontos, hogy a magas
rizikójú betegek minél többen megkapják a
védõoltást!
Célcsoport: - minden 60 év feletti személy
- krónikus vagy rizikóbetegséggel (pl.
tüdõbetegség) rendelkezõ felnõttek és
gyermekek
Az influenza oltást elõzetes egyeztetés nélkül,
bármelyik napon a rendelés végén kérhetik!
A rendelés elsõ felében továbbra is a sürgõs
ellátásra szoruló, akut betegeket látjuk el! Nem
szeretnénk, ha bárki a rendelõ várójában
betegedne meg, ezért igyekszünk a
kisrendelõben a legrövidebb idõ alatt az aktív
betegektõl elkülönítve oltani, a nem sürgõs
pácienseinket idõpontos elõjegyzés alapján
ellátni. A maszk viselése a rendelõben
kötelezõ!
- A körzet koronavírus elleni átoltottsága jóval
az országos átlag feletti, a felnõtt lakosság
73,5%-a, a 12-18 évesek 50%-a vette fel
valamelyik védõoltást! Az utóbbi hetekben a
koronavírusos betegek száma is emelkedik,
de eddig a kiemelkedõen magas védettségnek
köszönhetõen viszonylag enyhe „influenzaszerû” tünetekkel sikerült mindenkinek
meggyógyulnia. Tavasz óta sem intenzív
osztályos, sem kórházi kezelésre nem szorult
senki!
(Sajnos a hírekben negatív példaként láthatjuk
a szomszédos Romániában, ahol 30%-os az
oltottság, teljesen összeomlott az
egészségügy) Ezért aki még nem vette fel az
oltást, õket bíztatjuk rá!
Büszke vagyok, hogy az egészségtudatos
lakossággal együtt, Önökkel közösen sikerült
ezt elérni! Remélem a jövõben is bíznak
szakmai tanácsunkban!
Minden oltás után az immunrendszer
memóriája és vele együtt a betegség elleni
védelem idõvel csökken. Az aktuális 3.
oltásokkal kapcsolatban: mindenkinek
javasolt, a 2. oltást követõen minimum 4
hónappal vehetõ fel, a legújabb szakirodalmi
adatok alapján 6 hónappal a 2. oltást követõen
egyértelmûen javasolt!
- Örömmel látjuk, hogy a fertõzések lassítása
érdekében bevezetett E-Receptet
(elektronikus vényfelírás), telemedicinális
ellátást, az aktív email elérhetõséget, valamint
a praxis facebook-csoportját a lakosság a
visszajelzések alapján egyértelmûen jónak
tartja és egyre nagyobb arányban él az adott
lehetõségekkel.

- Október 18-án Nagycenk Önkormányzata
egy modern életmentõ készüléket kapott a
Rotary Club felajánlásából. Ez a készülék
(félautomata defibrillátor) kifejezetten a nem
szakképesítéssel rendelkezõk számára
készült! Kezelése könnyû és biztonságos,
így bárki használhatja, amikor minden
másodperc számít embertársunk életéért
való küzdelemben. Az Önkormányzat
gondoskodik a településen élõk számára
ismert központi, könnyen elérhetõ helyen
történõ kihelyezésrõl.
Természetesen a legfontosabb, hogy minél
többen tudjuk a legalapvetõbb teendõket, ha
bárki segítségre szorul.
A Nagycenkért Alapítvány szervezésében
november 17-én, 24-én, valamint
decemberben 1-én a Polgármesteri
Hivatal Dísztermében színes, érdekes,
gyakorlatias elõadássorozatot indítunk a
lakosság részére egészségnevelõ,
betegségmegelõzõ szempontból
legfontosabb egészségügyi témakörökrõl. A
program részletes idõpontjai kihirdetésre
kerülnek minden fórumon, plakátokon!

Az elsõ alkalommal november 17-én fogjuk
bemutatni az életmentõ eszközt, annak helyes
használatát, a rosszullét gyors felismerését, a
mentõ/segítséghívás legfontosabb tudnivalóit!
Mindenkit várunk szeretettel, mert bár sose
legyen rá szükség, ezekkel az alapvetõ
ismeretekkel esélyt kaphat az életben
maradásra közösségünk bármely tagja!
- Fontosnak tartjuk a koronavírus miatt
elmaradt szûrõvizsgálatok, szûrõprogramok
mielõbbi újraindulását, az abban való
részvételt és a lakosság minél nagyobb
arányban történõ elérését a megelõzés, korai
felismerés érdekében.
Ennek fényében szeretném felhívni a figyelmet
az emlõrák szûrésre, mely minden 45-65 év
közötti hölgynek 2 évente javasolt! A Soproni
Gyógyközpont december 11-én (szombaton)
8-11 óra között soron kívül és elõjegyzés nélkül
várja a korcsoportba tartozó hölgyeket, akiknek
nem volt 2 éven belül mammográfiás
vizsgálata! Éljenek minél többen a
lehetõséggel, mert az idõben felfedezett
betegség, vagy betegségmegelõzõ állapot
gyógyítható.

„Széchenyis Szívvel” kiállítás az Alkotóházban
A Soproni Széchenyi Gimnázium Öregdiák
Társaság és a Friends of Europe Nagycenk
Egyesület közösen szervezte meg 2021.
szeptember 19-én a „Széchenyis Szívvel”
programsorozat ötödik kiállítását az
Alkotóházban. Immár hagyomány, hogy
szeptemberben egy „volt Széchenyis”
mûvész mutatkozik be az Alkotóházban, és
ezzel egyidejûleg kiállításra kerülnek a
gimnázium jelenlegi tanulóinak mûvei is.
Szinte hihetetlen, hogy ez a
rendezvénysorozat is már 5 éves. Büszkén
mondhatjuk, hogy településünkrõl is volt már
kiállítása „volt Széchenyis” diákoknak,
Keszei Istvánnak, Kecskés Zoltánnak. Ez
alkalommal Rozmán Zoltán festõ-tanár
mûveit tekinthette meg a közönség.

A program a Széchenyi-emlékév hivatalos
rendezvénye volt. A jubileumi 5. alkalomból az
öregdiákok társasága egy emlékfát, mégpedig
nagyon stílszerûen egy „eperfát”, vagyis
szederfát ültettek az Alkotóház udvarára.
Nagy öröm egyesületünk számára, hogy ilyen
gyümölcsözõ, mûvészeteket pártoló
együttmûködést sikerült kialakítani az
Öregdiák Társasággal, akik nem csak a
mûvészetek, de a tudományok terén is sok
nagyon híres, hazánknak hírnevet hozó
orvossal, kutatóval, tudóssal, sportolóval
büszkélkedhetnek. Reméljük, hogy még
hosszú évtizedekig tudjuk ápolni ezt a
kapcsolatot!

Lukácsné Kolonits Zsuzsa
(Széchenyis Öregdiák)
Friends of Europe Nagycenk
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25 éves a „Czenki” Hársfa
Van Nagycenken egy legenda, miszerint a
Nemzeti Casino megnyitása utáni bálra
Széchenyi István cenki juhászlegényeket
kért meg, hogy tanítsák meg az urakat
csárdást táncolni. Gyermekkoromban
hallottam ezt a helyi mondát, akkor még
nem tudtam elképzelni, hogy magam is
táncolom a csárdást a falu népe elõtt. Egy
csárdással kezdõdött a mi „legendánk” is
25 évvel ezelõtt.
1995-ben indították útjára a nagycenki
Szüreti Napokat. Az elsõ évben még
vendégfellépõ táncosok színesítették a
programot. Udvardi Imréné Annus néni
fejében fogalmazódott meg elõször, hogy
cenki fiatalok is eljárhatnák a csárdást a
színpadon. Az ötletet tett követte. Erdõsi
Ferencné Iza néni vezetésével
gyakoroltunk lelkesen és még lelkesebben
léptünk fel a színpadon. Nem voltunk mi
Fred Astairek, csak elkötelezettek. Kettõt
balra, kettõt jobbra, vidáman, nagy
mosollyal. Néhányunk lelkesedése
tovább tartott, és attól kezdve minden
héten összeálltunk táncolni. Sõt, alig
vártuk a péntek estét, hogy együtt
lehessen a nagy csapat és igyuk Iza néni
szavait. Õ kereste számunkra a
koreográfiákat, próbált bennünket a
helyes lépésekre vezetni. 2000-ben
beneveztünk a Kultúrával a Nyugat
Kapujában Fesztiválra. Hatalmas
büszkeséggel töltött el bennünket a
jelenlétünk egy ilyen kulturális
eseményen, azt akartuk, felfigyeljenek
ránk, hogy eredményt érjen el a munkánk.
Ott fiatal fához hasonlítottak bennünket,
amelynek megfelelõ növekedéséhez
ajánlották egy koreográfus
foglalkoztatását. Így keresztezte utunk
Szalay Katalinét, aki elvállalta a csoport
mûvészeti irányítását, és eme rövid idõ
alatt megannyi õsz hajszállal gazdagodott
a jóvoltunkból. Azóta is vezet bennünket a
néptánc, népzene csodálatos világában.
Ahogy a csoport fejlõdött, szükségessé
vált, hogy hivatalos keretek között
mûködjük. 2003-ban alapítottuk meg a
„Czenki” Hársfa Néptáncegyesületet és
Iza néni lett az elsõ elnökünk. Emlékszem
a névválasztásra, mintha tegnap lett volna.
Mindenképpen Nagycenkhez köthetõ
nevet szerettünk volna. Ragats Gábor
ötlete volt a Hársfa, a javaslatomra pedig
becsempésztük a „z” betût a Cenki szóba,
ezzel is utalva a hagyományõrzésre.

Szalay Kata vezetésével néptáncoktatás
indult a nagycenki óvodában és
iskolában. Ma már az új tagok zömét nagy örömünkre - a Katánál tanuló
gyermekek adják, akik között ott vannak
a saját gyermekeink is. Büszkén
mondhatjuk, hogy legtöbbünk gyermeke
táncol kiskora óta, az idei évtõl pedig
legtöbbjükkel már együtt lépünk
színpadra. Hozzá kell tenni, hogy a
büszkeség mellett, nekik köszönhetõen,
most már igazán jól esik néha pihenni a
hátsó sorban, vagy a színpad mellett, egy
pohár bor kíséretében.
Nehéz felsorolni, hol táncoltunk ebben
az elmúlt 25 évben. Táncoltunk a kõhidai
börtönben, a sárvári várban, a gyõri
Széchenyi téren, a Széchenyi Vágtán és
még megannyi emlékezetes helyszínen.
Bejártuk Európát Franciaországtól
Erdélyig, Olaszországtól Lettországig.
Nemzetközi tábort szerveztünk külföldi
csoportokkal, ahol magyar táncot
tanítottunk a külföldi érdeklõdõknek és a
program záróakkordjaként a gálaesten
ezt be is mutattuk egy közös
produkcióval. Emlékezetes barátságokat
kötöttünk idegen országokban. Részt
vettünk nemzetközi találkozókon, ahol
az egyedülálló magyar néptánc mindig
hatalmas sikert aratott. Volt olyan
rendezvény, ahol a lábunk dobogása
csendre intette a többszáz fõs
embertömeget.
Köttettek házasságok, aminek az
ünneplését mindig együtt kezdjük.
Mostanra már hagyománnyá vált a
körünkben, hogy a sorfal mellett,
meglepetés tánccal ajándékozzuk meg
az ifjú párt. Születtek szerelmek,

köszönthettünk gyermekeket, együtt
léptünk át a felnõttkorba, dolgoztunk,
korosodtunk és most lassan átadjuk a
stafétabotot a fiataloknak. Nem könnyû
egy csoportot életben tartani ennyi idõn
keresztül. Ebben rengeteg a munka. A
környezetünkben több csoport születését
és megszûnését is láthattuk. Ezért nagyon
fontos számunkra a csapatépítés. Mint
minden közösségben, nálunk is voltak,
vannak súrlódások, nézeteltérések. Ezek
megoldására, tompítására rendszeresen
szervezünk programokat, bankettet,
szalonnasütést. És minden évben
megrendezzük a tánctáborunkat,
Fertõújlakon. Ezt a programot mindenki
nagy szeretettel izgalommal várja, hiszen
itt a szakmai munka mellett jut idõ a
kirándulásra, közös fõzésekre,
csapatversenyekre, programokra.
Szerintem elengedhetetlenek ezek a
programok, hiszen nem csak egy csoportot
mûködtetünk, hanem közösséget építünk.
Ennek is köszönhetõ az, hogy már szinte
családi kötelék fûz össze minket és nagy
szerepet játszott abban, hogy talpon
tudtunk maradni az elmúlt
negyedszázadban.
Különös nehézséget jelentett mindenki
számára az elmúlt másfél év a vírus
árnyékában. Sajnos ennek is köszönhetõ
az, hogy nem tudjuk a születésnapunkat az
idei évben méltóképpen megünnepelni és
nem rendezhettük meg a Hársfa Fesztivált
sem. Hónapokig nem próbálhattunk, nem
léphettünk színpadra, és ami a legfájóbb,
sokunkkal nem is találkozhattunk.
Szenvedtünk is tõle, ezért aztán páran, pár
alkalommal össze is ültünk, hogy a
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25 éves a „Czenki” Hársfa
társaság utáni szomjunkat oltani tudjuk.
Igazi próbatétel volt ez, de átvészeltük.
Szeptember óta együtt próbálunk és
lépünk színpadra az utánpótlás
csoportunk felsõs iskolai korosztályával.
A gyerekek csodálatosak, és fantasztikus
az az érzés is, hogy már nemcsak
tanulunk, hanem át is adjuk tudásunkat a
következõ generációnak. Az idei évben, a
tisztújító közgyûlésen már két fiatal
tagunk is bekerült az elnökségbe,
Horváth-Frank Barbara lett az
elnökhelyettesünk, Élõ Máté pedig a
titkárunk. Az elmúlt 25 évben mi
építettük, mûködtettük a Hársfát, a
következõ 25 évben a fiataloké lesz a
fõszerep, a miénk pedig oszlopként a
támogatás, segítségnyújtás. Úgy
gondolom látva a gyerekeket, az ifjúkat
jó kezekbe kerül a csoport jövõje.
Azonban itt nem elég megérzésre
hagyatkozni, ezért szerettük volna, hogy
a vezetõségi tagok közt idõben
megjelenjen a fiatal generáció, ezáltal
elkezdõdhessen a tanulási folyamat. A
folyamat, ami majd azt az eredményt
hozza, hogy hasonlóan hozzánk, vagy
még tõlünk is jobban, tudják majd az
egyesület útját egyengetni. Már õk is
érzik, hogy mit is jelent „hársfásnak”
lenni. Így visszagondolva, igaza volt
annak idején a zsûritagnak, hogy fához
hasonlított bennünket. Csodálatos
koronát sikerült a 25 év alatt
növesztenünk, aminek a gyümölcse
nagyon sok felé eljutott és ki tudta
elégíteni sok érdeklõdõ kultúra utáni
vágyát. Azt hiszem, mind büszkék
lehetünk erre.
Élõ Péterné
elnök

Úgy érzem, nálam sosem volt kérdés,
hogy elkezdek-e majd táncolni. Nagyon
sok szállal kötõdtem a csoporthoz
születésem óta, hiszem szüleim és
keresztapám is alapító tagok.
Gyerekkoromtól kezdve szívtam
magamba a néptánc, népzene kultúráját
és csillogó szemekkel néztem
családomat a színpadon. Mikor aztán én
is elkezdtem táncolni, elõször csak a
fellépések elõtti izgalom, a lépések,
koreográfiák megtanulásának izzasztó
folyamata és a jó hangulatú táncpróbák
tudatosultak bennem. Nevetünk a
próbán, tapsolnak a színpadon,
tekintetek követnek a népi ruhák miatt,
nem mellesleg izomlázzal szenvedünk
1-2 keményre sikerült edzõtábor után. El
kellett telnie egy pár évnek, hogy
bennem is új jelentõséget nyerjen,
milyen is hársfásnak lenni.
Bécsben töltött egyetemi éveim alatt,
mikor nagyon ritkán tudtam csak
hazajönni táncolni, elkezdett nagyon
hiányozni a Hársfa.
Nem csak a mozgás kiesése hagyott
rajtam kellemetlen nyomokat, de
minden kihagyott szerda után nõtt a
hiányérzetem és nagyon vártam azokat a
ritka alkalmakat, amikor az órarendem
és pénzem engedte a hazautazást. Talán
akkor döbbentem rá, mennyire szeretek
t á n c o l n i , v a g y, p o n t o s a b b a n
fogalmazva, a Hársfában táncolni.
Felsorolni is hosszú lenne, mi mindent
nyújtott számomra a csoport:

Életre szóló barátságokat, külföldi utakat,
felejthetetlen élményeket, és nem
utolsósorban, egy fontos kapcsolódási
pontot Nagycenkkel és a magyar
kultúrával. Nagyon örülök, hogy hársfás
lehetek, és egyre több szerepet tudok
vállalni a csoport életében.
Élõ Máté
titkár

Felhívás
Kedves énekelni szeretõ hölgyek,
urak!
„Az éneklés megszépíti az ember életét,
az együtt éneklés másokét is!"
(Kodály Zoltán)
Kodály Zoltán szavait követve, biztatok
mindenkit, aki szeret énekelni és szívesen
csatlakozna egy vidám, összetartó,
befogadó közösséghez, ne habozzon, és
jöjjön el.
Az senkit ne tántorítson el, hogy már
régóta együtt van az énekkar. Mindig
tanulunk új énekeket és a régebbi
dallamokat nekünk is fel kell frissíteni.
Segítünk felzárkózni.
A próbák minden csütörtökön 18 órakor
kezdõdnek az iskola melletti
próbateremben.
Feltételek:
- szeress énekelni
-alsó és felsõ korhatár nincs
-nõket és férfiakat is várunk.
Ha kérdésetek van, bátran keressetek
minket. (Szabó Zsoltné Annamária
06304892072)
Szeretettel várunk mindenkit!
Nagycenki Vegyeskar
Kulturális Egyesület
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Zászlóállítás
Tisztelt Nagycenkiek!
Újabb közérdeklõdésre számot tartó, és
kivitelezhetõ ötlet született Pölcz Zoltán
részérõl, nevezetesen, hogy állítsunk magyar
zászlót a horgásztó közelében lévõ egyik
magaslatra, az országhatár mellett, ahonnét
az még az autópálya felõl is látható lenne,
megemlékezve a nagycenkiek egyedül álló
helytállásáról az 1921 -es népszavazás
alkalmával.
Az ötlet megvalósítását a Nagycenkért
Alapítvány felvállalta. Az árajánlatokat
megkértük, Kollár József helyi lakos segített a
tervezésben, és már többen is felajánlották az
anyagi segítségüket a terv megvalósításáért.
A telepítés helyszíne ugyan magán kézben
van, de a tulajdonosok örömmel bocsájtják a
rendelkezésünkre a szükséges területet. A
zászló 12m magas rúdon kerül elhelyezésre,
megfelelõ alapzattal, ill. egy emléktáblával. Az
építmény teljes egészében adományokból jön
létre, és az ünnepélyes avatása 2021.12.18án lesz.Én úgy gondolom, hogy ezt az ötletet
minden hazafias érzésû magyar ember
szívesen támogatja, ezért ezúton szeretném
felkínálni a lehetõségét annak, hogy bárki
Önök közül, aki szívesen adományozna akár
csak egy jelképes összeget is, az megtehesse
az alábbi számlaszámon, amelyen a befizetett
összegeket a közlemény alapján elkülönítjük
erre a célra.
A Takarékbank helyi fiókjában lehet befizetni
az összeget az alábbi számlaszámra:
Nagycenkért Alapítvány:
Számlaszám: 59500337-10001301
a közleménybe írják be, hogy
„adomány a zászlóállításhoz”.
Matiasec János
Nagycenkért Alapítvány

30 éves az Iparosfa
Idén 30 éve állították Nagycenken az
Iparosfát. Ennek megemlékezésére
szeptember 6-án a Nagycenki Iparoskör
egy megemlékezõ ünnepséget szervezett.
Az alábbiakban olvashatják Steiner
Katalin elnökasszony ünnepi beszédét.
T i s z t e l t Ve n d é g e i n k k e d v e s
Barátaink, Tagtársak!
Köszönöm, hogy megtiszteltek,
megtiszteltetek bennünket és így együtt
ünnepelhetjük ezt a kerek évfordulót.
Az Iparosfánkat 1991-ben május 1-én
állították a nagycenki iparosok, talán
az országban elõször, létrehoztak egy
jelképet, mely a településen található
ipart és iparosokat tünteti fel. A fa
német mintára készült, amelyet a helyi
iparosok munkája, összefogása hozott
létre. A Fa készítésekor és felállításakor
talán a meg álmodókban és a
megvalósításban részt vevõ iparosok
sem gondolták, hogy az a Fa 30 év
múltával is még itt fog állni, egy
információs oszlopból, jelkép lesz. A
Nagycenki Iparoskör szimbólumaként
jelen van minden rendezvényen, sõt
településünk polgármesteri hivatalával
szembeni köztér díszévé válik.
A mai világunk teljesen más ütemben
pulzál, mint a régebbi idõk. Most egy
rohanó, gyorsabb élet jellemzi. Ebben a
gyors tempójú létben is kell egy
motívum, egy jelkép egy emlékeztetõ,
számunkra a Nagycenki Iparoskör
számára, ez a mi Iparosfánk.
Egyesületünk közel 40 éve mûködõ
egyesület, hiszen a 80-as évek

közepétõl, mint a Soproni Ipartestület
tagjai, de már Nagycenki
szervezeteként mûködtünk.
Majálisokat, bálokat szerveztünk és
tartottunk, óriási érdeklõdés mellett.
Hiába telt el közel egy emberölõ
közösségünk, egyesületünk még mindig
jelen van, része a község életének,
rendezvényeiben aktívan részt vesz.
Van jövõnk, és nem csak múltunk!
Egyesületünk új tagtársakkal bõvül
jelenleg is, az Õ aktivitásuk,
szellemiségük, nem utolsó sorban
önzetlenségük újabb lendületet és erõt
hordoz. Új célok, feladatok, de mindenek
mellet fontos mindannyiunk számára a
hagyományok megõrzése, és az elõdök
nem feledése, mely iránymutatás
számunkra.Olyan elõdökre gondolunk,
mint néhai Gráf Gyula tagtársunk, kinek
fontos szerepe volt az Iparosfa
megalkotásában, és az õ édesapjára, aki az
1920-as években a Nagycenken dolgozó
iparostársakkal, megalapították az akkori
iparoskört, a dalárdát. Zászlót is szentelve
e nemes célra, amely felújítva a
Nagycenki templomban látható.
Elõdjeink közt tisztelhetjük a néhai Frank
Schiller iparos társunkat, aki szintén
részese volt a 30 évvel ezelõtti iparosfa
állításnak annak kigondolásának,
megvalósításnak. Sajnos már Õk
nincsenek közöttünk, de munkájuk és
eszmeiségük velünk él.
Ez az alkalom is egy olyan alkalom,
amikor az önzetlen emberek elõtt fejet
hajtunk és megköszönjük a közösségért
végzett munkájukat.
Célunk és utunk elrendelt, méltóvá válni
elõdjeinkhez.
Milyen hosszú lesz, - lehet ez az út?
Rajtunk múlik és a bennünket követõkön.
Tisztelt vendégeink kedves barátaink,
tagtársak.
30 éve ezen a helyen ennek a Fának az
e l õ d j é t a n a g y c e n k i i p a ro s o k ,
vállalkozók állították. A faállítás akkori
mozzanatait az itt látható tabló fotóin
megtekinthetõ.
A tablót néhai Gráf Gyula tagtársunk
készítette, és hogy most ezt Önök is
velünk együtt megtekinthetik köszönet
illeti tagtársunk családját, kik ezt lehetõvé
tették.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim,
köszönöm megtisztelõ figyelmüket.
Isten Éltesse a Tisztes Ipart!

Civil szféra

Önkéntes Tûzoltó Egyesület
A Cenki Híradóban megjelent utolsó cikkünk óta
mozgalmasan teltek Nagycenk Község Önkéntes
Tûzoltó Egyesületének napjai.
Utolsó cikkünkben éppen a versenyrajok
felkészülését említettük utolsó eseményként. A
felkészült rajok szepetember elsõ hétvégéjén
Tatára utaztak az Országos Ifjúsági és
Hagyományos Tûzoltóversenyre, ahova a
versenyzõket szülõk s családtagok kísérték el. Jó
hangulatú versenyen eredményesen szerepeltek a
csapatok, felnõtt rajunk a VI. helyen végzett, az
ifjúsági vegyes csapatunk pedig fiú kategóriában
versenyezve váltófutásban a III., tûzoltó
akadálypályán az V., összesítettben pedig a VI.
helyen végzett. A gyerekek a versenyt kiegészítõ
tábori olimpián a II. helyet szerezték meg. A
gyermekek és felnõttek pozitív hozzáállását a
felkészülés és verseny során egy vacsorával
köszöntük meg a hónap közepén.
A hónap elsõ napjaiban egy esetben az M85
autóúton avatkoztunk be, ahol egy
személygépkocsi felborult s forgalmi akadályt
képzett, egy másik esetnél pedig a mentõszolgálat
kért tûzoltói segítséget, miután községünkben egy
elhunyt lakásába nem tudtak bejutni. Szeptember
közepén Gyõr-Sáráspusztán emléklapot
vehettünk át a nyári, délmagyarországi viharok által
okozott károk felszámolása során nyújtott
kiemelkedõ tevékenységünkért.
Csornára kaptunk meghívást egy rendhagyó
tûzoltó versenyre. Szakmai feladatokkal tûzdelt de
mégis jó hangulatú pályát építettek ki a szervezõk,
melyet kb 10 perc folyamatos munkavégzéssel
tudtak a versenyrajok leküzdeni. Favágás,
tálcatûzoltás, katasztrófavédelmi puzzle, osztott
sugár szerelés, vezetéstechnikai feladat szerepelt
a játékos feladatok mellett. Egyesületünk tagjai a III.
helyen zárták a versenyt, melyet ebéd s kötetlen
beszélgetés követett.
A szakmai felkészítés állomása volt a hegykõi
zöldségfeldolgozóban megtartott gyakorlat, ahol a
következõ volt a feltételezett esemény: a készáru
raktárban keletkezett tûzben egy személy a
helyiségben rekedt, nem találják. A környezõ
települések egyesületeinek feladata volt a
bajbajutott felkutatása és a tûz oltása, mely
feladatokat sikeresen teljesítettük.
Szeptemberben részt vehettünk a labdarúgó
válogatott mérkõzésének tûzoltói biztosításában,
megyei ifjúságnevelési értekezleten és a megyei
szövetség közgyûlésén, a Széchenyi szobornál
tartott ünnepségen.
A hónap meghatározó eseménye a szüreti napok
voltak. Részt vettünk a programokat megelõzõ
egyeztetéseken, a sátor díszeinek felrakásában
oroszlánrészt vállaltunk. Aktív résztvevõi voltunk a
szüreti felvonulásnak felvonulóként, érdeklõdõként,
s a menet biztonságos vonulását is segítettük.
Tûzoltási bemutatót tartottunk és a gyermekeket
ismertettük a tûzoltói munkával vasárnap délután s
fõztünk is a hagyományoknak megfelelõen. A hétfõi
napon pedig a díszletbontást segítette az egyeület.
A szüreti rendezvény idején egyesületünk tagja ifj.
Horváth Rezsõ a szombathelyi lépcsõfutó
versenyen megszerzett III. helyezésével kiváló
eredményt ért el, melyhez szívbõl gratulálunk!
A hónap végén egy úttestrõl lesodródott autó
mûszaki mentését végezte az egyesület a kiscenki
fõútszakaszon.

Október 2-án került sor az egyesület Minõsítõ
gyakorlatára. Ezen a gyakorlaton kell az
egyesület tagjainak bizonyítaniuk azt, hogy az
önállóan beavatkozói feladatokra felkészültek
elméletben és gyakorlatban egyaránt, a kisgépek
kezelése nem okoz kihívást, valamint a megfelelõ
állóképességgel is rendelkeznek. A készenlétben
tartott felszereléseink alkalmasságát szintén
vizsgálják szakmai elöljáróink. A gyakorlat során,
mely az épülõ múzeumban került megtartásra az
alábbi feltételezett feladatok vártak kollégáinkra:
füsttel telítõdött helyiségekben való
személykeresés és mentés légzésvédelem
használata mellett, felehevült gázpalack
keresése és kihozatala, tûz oltása zárt
helyiségben, illetve autótûz oltása és
épületvédelem a nyitott szerállásoknál. 22 tagunk
teljesítette a támasztott követelményeket a
gyakorlat során, akik közül a jövõben továbbra is
7 fõ láthat el tûzoltásvezetõi feladatokat. Ezzel
újabb 1 évig segítjük Önöket vállalt területünkön a 4 településen-, valamint nyújtunk segítséget a
soproni hivatásos kollégáknak a mûködési
területükön.
Októberi beavatkozásaink között két mûszaki
mentés szerepel. Egy alkalommal két autó
ütközése után volt szükség a munkánkra
Nagycenk és Pereszteg között, egy alkalommal
pedig úttestet elzáró kidõlt fához riasztották az
egyesületet Hidegség és Fertõhomok közé.
Bezenyén vettünk részt Mentõcsapat
gyakorlaton, ahol a szaporodó viharkárok
felszámolása volt a súlyponti téma, egy öreg ház
tetejének lebontásával s tetõfóliával való
fedésével, fakivágással szemléltetve a hasonló
káreseményeket. A gyakorlat után egy
viharkárfelszámoló eszközkészletet vehettünk át
további 3 megyei egyesület mellett, miután ilyen
jellegû eseményeknél az elsõk között
mobilizálható szervezetünk.
Október végén az ausztriai Linzben vehettem
részt nemzetközi bírói felkészítésen.

A jövõ évi Szlovéniában megrendezésre kerülõ
Tûzoltó Olimpiára képezték a versenybírókat azon
a hétvégén, ahova a Magyar Tûzoltó Szövetség
versenybizottsága delegált. Az elméleti és
gyakorlati felkészítés során frissítettük és
fejlesztettük tudásunkat, s beszélgettünk a
bírókollégákkal a 19 nemzet részvételével
megtartott fórumon.
A szertárnál felkerült az utcai kapu a helyére, ismét
változást hozva a létesítmény arculatába, melyet a
folyó közmûfejlesztés is pozitívan befolyásol.
Folytatódott a régi kerítés, a régi kapu bontása. A
korábbi Vízmû épület panelozása folyamatban
van, zajlik az elõtetõ kialakítása a hátsó bejáratnál.
A múzeumi tárlatba sikerült az elmúlt hetekben újra
értékes darabokat Nagycenkre hozni, szépen
gyûlnek a relikviák.
Az enyhe napok után lassan valóban megérkezik
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, 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, körültekintõ
magatartással a veszélyeket nagymértékben
csökkenteni, minimalizálni tudjuk! A kémények
ellenõrzése és egy szénmonoxid-érzékelõ akár
életet is menthet, sosem késõ az ezekre tett
intézkedés!
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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Emlékplakett

25 éve a pályán

Október 9-én Gyõr-Moson-Sopron
megyébõl Horváth Rezsõ kapta meg a
Magyar Tûzoltó Szövetség által az
önkéntes tûzoltóknak adományozható
„Gróf Széchenyi Ödön emlékplakett“ et, melyet évente 1-1 fõ kaphat meg
megyénként. Az egyesület
vezetõségének döntése értelmében
elkészítettük a jelölt jellemzését, amelyet
megküldtünk a Szövetségnek, melyben
egy tartalmas önkéntes tûzoltói
munkásságot tártunk a döntéshozók elé.
Kiemeltük az épülõ múzeum
megálmodását, az azzal együtt járó
szervezõ, kurátori, logsztikai és kétkezi
feladatvállalásait. Szó esett a folyamatos
munkáról, képesítésekrõl, betöltött
tisztségekrõl. Említést tettünk a
számtalan kisebb és nagyobb
beavatkozásról tûzesetek és mûszaki
mentések tekintetében, a cenki ár és
belvízeknél való munkákról. Bemutattuk
az ifjúságnevelés, a fejlesztések és a
szerkarbantartás terén végzett munkáját,
valamint családon belül az önkéntes
tûzoltói hivatás továbbadását. Az
elismerés átadására a Parlamentben
került sor, ahol ünnepélyes keretek között
Dobson Tibor vezérõrnagy adta át az
emlékplakettet, személyesen is
megköszönve az elmúlt három
évtizedben végzett munkát, mely
köszönethez természetesen mi is
csatlakozunk!

Kolléganõnk pályakezdõ németbiológia szakos tanárként kezdett
iskolánkban tanítani 1996-ban. Kicsit
szokatlan volt számára ez a helyzet, mert
általános iskolásként is idejárt. Hamar
beilleszkedett és az itt dolgozók, akik
még õt is tanították, segítették a tanári
pályán az elindulását.
Pedagógiai munkájának fontos
területeként tekintette a
természetvédelmet, Elkötelezett
egészséges életmódra nevelésben.
2001-ben megszerezte második
d i p l o m á j á t k é m i a t a n t á rg y b ó l .
Minõsített, három szakos pedagógus.
Meghatározó személyisége a Nagycenki
Általános Iskolának.
Nagyon sok
gyermek számára tette széppé az
általános iskolás éveket.
Rozmán Orsolya Hosszú évek óta a
felsõs munkaközösség-vezetõi tisztségét
tölti be. Megbízható, lelkiismeretes, a
gyerekek érdekeit szem elõtt tartó
pedagógus. Határozott egyénisége,
következetes nevelõmunkája miatt
kollégái és tanítványai megbecsülik.
Kollégáival szemben segítõkész.
E l h i v a t o t t a t a n u l ó k
természettudományos nevelése iránt.
Fontos feladatának tekinti a kiemelt
figyelmet igénylõ tanulókkal való
foglalkozást, eredményes fejlesztõ
tevékenységet folytat.
A tehetséges tanulókkal szakkörökön
foglalkozik. Rozmán Orsolya
Ragats Péter példamutató személyisége, sokoldalú
parancsnok tevékenysége, példaértékû.
Huszonöt éven át tartósan és kiemelkedõ
színvonalon végzett nevelõ-oktató
munkájához gratulál a Nagycenki
Széchenyi István Általános Iskola
Nevelõtestülete!
A nagycenki iskola
nevelõtestülete

,, Ez az idõ is elérkezett…”
Kollégánk Debrecenben a Balásházy János
Kertészeti Szakközépiskolában érettségizett.
Az érettségi után dolgozni kezdett a Debreceni
Konzervgyárban. Mellette levelezõ tagozaton
végezte a Tanítóképzõ Fõiskolát. Elsõ
munkahelye a Pócspetri Általános Iskolában
volt, majd a Nyírbélteki Szent László Általános
Iskola pedagógusa lett. 2015-tõl a Nagycenki
Széchenyi István Általános Iskola tanítónõje.
Tájékozottság és a nagy munkabírás
jellemezte. Tanítványait olyan szeretettel,
empátiával nevelte, oktatta, amely minden
kollégája számára példaértékû. Nemcsak a
szaktárgyi ismeretek továbbadását tartotta
fontosnak, hanem a diákok megértõ segítését,
támogatását is.
Nyitott volt az új módszerekre. Mindennapi
munkáját átszötte a hagyományõrzés, a népi
hagyományok ápolása, Széchenyi emlékek
megõrzés.
A rábízott gyermekeket következetesen,
szigorúan, de nagy-nagy szeretettel nevelteoktatta.
Mindenekfelett a gyermekek érdekeit tartotta
szem elõtt. Követendõ példa lehet sok
fiatalnak kitartásban, elhívatottságban.
Fazekas Bertalanné kedves, barátságos
ember, akit barátai, kollégái, jó humora, pozitív
életszemlélete miatt is szeretnek, tisztelnek.
Munkáját lelkiismeretesen, nagy
szakértelemmel, precízen végezte.
Prof. Kásler Miklós Miniszter úr 40 éves
pályafutása elismeréseként Szolgálatért
emlékéremmel tüntette ki.
Kedves Mara! Biztosak vagyunk benne, hogy
a nyugdíjas éveid alatt is megtalálod célodat,
mert nem olyan fából faragtak, aki könnyen
leteszi a lantot.
Ehhez a szép új élethez jó egészséget, hosszú
életet kívánunk!
Köszönjük a munkád, töltsd tevékenyen,
békében, szeretetben nyugdíjas éveidet!”
A nagycenki iskola nevelõtestülete
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Egyházközségi hírek
Mazál Ferenc: Kápolna a domboldalon
Kápolna a domboldalon,
Hallgasd szavát, s ne vedd zokon.
Örömrõl beszél, bánatról,
Megpróbáltatásról... Sorsról.
Hirdetõje... szeretetnek,
Múlt emberének, jelennek.
Tanúja Jézus Krisztusnak,
Építettek, elbonthatnak.
Megcsalhatnak, elhagyhatnak,
Köveidre darabolnak,
A kõ is porlad s nem marad,
Nézd az idõt, hogyan szalad.
Kápolna a domboldalon
Uralkodik a napomon,
Látványodtól üdvözülök,
Hiszen a szeretet örök.
A Soproni utcában lévõ Szûz Mária kápolna elõtt
gyakran elhaladunk s talán nem is gondoljuk, hogy
a kápolna mit rejt magában. Talán sokan nem is
figyelnek fel rá, hogy a hely Szûz Mária oltalmába
ajánlott. A kápolna már a XVIII században állott. A
nyár folyamán megújult kívül, belül és a Mária
szobor is visszanyerte eredeti fényét. Október 7én Rózsafüzér királynéja ünnepén, Magyarok
Nagyasszonyának vigíliáján ünnepi szentmisében
kértük Isten áldását a helyre és mondtunk
köszönetet mindazoknak, akik segítették,
támogattak a felújítást. Öröm, hogy október
hónapban imádkozok csoportja mondja a
rózsafüzért napról napra.
Kedves Olvasó! A kápolna elõtt elhaladva
jusson eszünkbe, hogy egy rövid imában,
fohászban kérjük Szûz Mária oltalmát.

Szarka Gábor
plébános

Véradó ünnepség
Tisztelt Nagycenkiek!
Tájékoztatni szeretném Önöket egy
nagyon szép, jól sikerült rendezvényrõl.
2021.október 12-én többszöri halasztás
után (kényszerûségbõl a Covid járvány
miatt) sikerült megtartani a Vöröskereszt
nagycenki szervezetének ünnepségét.
Itt sor került a 10,20,25,30,40,50 és 70
alkalommal már vért adók köszöntésére.
Természetesen a többi nagycenki véradó
is meghívást kapott a rendezvényre,
melyet megtisztelt jelenlétével dr.
Asztalos Mária doktornõ, a Soproni
Területi Vérellátó részérõl, dr. Koloszár
Gábor doktor úr, háziorvosunk, aki, mint
véradó is volt jelen, Matiasecné dr. Tóth
Melinda alpolgármester asszony és
Fekete Szabolcs képviselõ úr is.
M a t i a s e c n é d r. T ó t h M e l i n d a
alpolgármester asszony beszélt a véradás
szükségességérõl, pótolhatatlanságáról,
köszönte a nagycenki véradóknak az
önfeláldozást, és mint „vért felhasználó
orvos” hangsúlyozta ennek a
tevékenységnek, ennek a szervezetnek a
fontosságát.
dr. Asztalos Mária doktornõ elmondta,
hogy sajnos most is, de a járvány
tetõzésekor mindig nagyon kevés a vér.
A Véradó központot is új feladatok elé
állította a járványhelyzet, új módszerek
vannak folyamatban a víruson már átesett
véradók vérének gyógyításra történõ
felhasználására.
Fekete Szabolcs képviselõ úr
megfogalmazta az egyik legfontosabbat:
vér nélkül nincs élet. Nem véletlen,
hogy már õseink is vérszerzõdést
kötöttek, áldozatot hoztak egymásért,
céljaikért. Életünk minden szakaszában
jelentõs fontossága van a vérnek.
Ezt követõen kerültek kiosztásra az
oklevelek egy kis ajándék kíséretében,
majd a Panoráma vendéglõ által készített
finom vacsora mellett családias
hangulatú beszélgetések folytak az
asztaloknál.
A véradás egy adakozás, de egy
különleges adakozás.
Vérüket adják, ajándékozzák a Véradók,
és akkor nem tudják, hogy kinek, mikor
és hol lesz rá szüksége, de azt tudják,
hogy vérre mindig szükség van.
Bizonyos helyzetekben mindennél
nagyobb szükség van, mert adott esetben
bizony semmi más, de a vér életet,
életeket menthet.

Azt gondolom ezt semmivel nem lehet
meghálálni.
Óriási dolog, hogy emberek
10x,20x,25x,30x,40x,50x és 70x-es
VÉRADÓK.
Igen, csupa nagy betûvel!
Köszönet érte mindannyiunk nevében!
Külön köszönetet szeretnék mondani a
szervezet „fõ mozgató rugóinak”,
szervezõinek, Horváth Jenõné Jolikának
és Ragats Imréné Zsuzsának a
fáradhatatlan, kitartó munkájukhoz,
immár évtizedek óta.
Egy ilyen rendezvény mögött ezen túl is
rengeteg tenni való van, és itt szeretném
megköszönni minden segítõnek,
támogatónak, közremûködõnek a
segítségét.
Ezúton kérek mindenkit, aki teheti és
egészségileg alkalmas, jöjjön és adjon
vért!
Ez a legnemesebb emberi cselekedetek
egyike.
ADJ VÉRT ÉS MENTS MEG 3
ÉLETET!
Várjuk Önöket 2021.DECEMBER 20án a Tornacsarnokban a következõ
véradásra!
Vöröskereszt Nagycenki Szervezete
Lukácsné Kolonits Zsuzsanna
elnök
A Véradók himnusza:
Aranyosi Ervin: A vér az élet
A vér az élet, mely szíveden átfolyik.
Benned a lélek, szebb létrõl álmodik.
Ha véred adod, az új reményt ígér,
a hálát kapod, ami majd végig elkísér.
Köszönet jár minden csepp véredért,
köszönet jár a megmentett életért!
Köszönet jár, de mégsem azért tegyed,
adj új esélyt vele, egy élhetõ életet!
A vérünk a szeretet, az összetartozás,

Aktuális

Mikulásgyár

Polgárõrség

Hirdetés

Mikulásgyár
2021

A nagycenki polgárõrök figyeltek fel az út
mellett, az árok szélén álló kisteherautóra,
majd miután a rendõröket értesítették
kiderült, 16 illegális migránst rejt a jármû.
Autójával árokba csúszott és megsüllyedt
Feleslegessé vált tárgyainkkal idén is
egy kisteherautó Nagycenk külterületén
örömet szerezhetünk másoknak!
2021. október 7-én 10 óra 10 perckor. A
Fogjunk össze, segítsünk együtt,
nagycenki polgárõrök éppen arra jártak, õk
hogy minél több
értesítették a rendõröket az esetrõl, és
nehéz sorsú családnak
visszatartották a sofõrt a helyszínen. A jármû
kinyitását követõen kiderült, hogy a 46 éves
legyen igazi ünnep a Karácsony!
ukrán állampolgárságú jármûvezetõ 16,
Játékokat, könyveket,
magát szír állampolgárnak valló utast
tartós élelmiszert várunk.
szállított. Az illegális migránsok okmányokkal
Kérjük, hogy felajánlásaikat
nem rendelkeztek, és nem tudták igazolni a
dobozba tegyék, és írják rá,
mi van benne, és kinek, kiknek való! jogszerû magyarországi tartózkodásukat
sem, így õket - meghallgatásukat követõen A csomagok dec. 16-ig, adhatók
a hatályos magyar jogszabályok értelmében
le a 100 forintos boltban
visszakísérik az ideiglenes biztonsági
vagy a Soproni utcai virágboltban.
határzárhoz. A gépkocsi vezetõjét a rendõrök
Az összegyûlt ajándékokat
elfogták,
elõállítása a Gyõr-Moson-Sopron
a Mikulásgyárnak juttatjuk el.
Megyei Rendõr-fõkapitányságra jelenleg
folyamatban van. Ellene a nyomozók
embercsempészés bûntettének gyanúja
miatt eljárást indítanak.
Ünnepi fények
Az embercsempészés bûntett alapesetben
egy évtõl öt évig, minõsített esetben akár
öttõl tizenöt évig terjedõ
Ki ne ismerné az adventi naptárat? szabadságvesztéssel büntetendõ.
Gyerekeknek és felnõtteknek egyaránt
nagy öröm december elsejétõl nap, mint
nap kibontani egy-egy ajándékot, mely
szimbolikusan is jelzi az ünnepi
várakozást. Ezt az adventi kalendáriumot
tovább gondolva, terjedt el az a szokás,
hogy a különbözõ települések lakói
feldíszítsék saját ablakukat, házukat vagy
kertjüket, s jól láthatóan elhelyezzék az
adott nap dátumát is. A tavalyi évhez
hasonlóan idén ismét lehet csatlakozni,
Ünnepi fények
10 jelentkezõt várunk, akik szívesen
részt veszt vesznek, és bevállalják, hogy
egy adott számot megvilágítanak, bedobni, december 31-ig 12 óráig. Egy
kidíszítenek otthonukban. Jelentkezni szerencsés játékos kerül kisorsolásra, aki
Sövegesné Schiffer Veránál lehet ajándékban részesül.
messenger üzenetben. Több jelentkezõ Ha a járványügyi intézkedések lehetõvé
esetén, a jelentkezési sorrendet vesszük teszik, évvégén közös sétával járjuk
figyelembe.
körbe a kidíszített helyszíneket!
A gyerekeknek ismét lesz játék, ennek
A szervezõk
célja, hogy felkeressétek az összes
kivilágított ablakot és leírjátok, hogy
melyik dátum, melyik utca, hányas házán
található. Ezt egy sima A4-es lapra írjátok
fel (névvel, címmel együtt) és a
polgármesteri hivatal postaládájába kell

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk
Horváth Imre
(1968-2021)
Horváth Gyuláné
(1941-2021)
sz.: Endrõdi Irén Mária
Farkas Ferencné
(1942-2021)
sz.: Palatinus Ilona Aranka
Kõfalvi István Károly
(1951-2021)
Lukács Józsefné
(1938-2021)
sz.: Wiederschitz Anna
Szeneczei Gyuláné
(1954-2021)
sz.: Kránitz Mária Irma

Gratulálunk!
Varga Nimród (2021.08.01.)
Gál Vivien Anita és Varga Gábor
Krisztián kisfia
Tóth Lili (2021.09.03.)
Simon Ildikó és Tóth Adrián kislánya
Markó Liliána (2021.09.07.)
Guszter Vivien és Markó Csaba kislánya
Kovács Blanka (2021.09.09.)
Szojka Nikolett és Kovács Péter kislánya
Szórádi Zsombor (2021.09.13.)
Pinezits Viktória és Szórádi Ákos kisfia
Ballai Lénárd (2021.09.13.)
Ferkó Petra és Ballai Gergõ kisfia
Bendly Botond (2021.09.14.)
Bella Nikolett és Bendly Tamás kisfia
Szabó Gábor (2021.09.15.)
Kincses Nikolett és Szabó Gábor kisfia

