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Széchenyi István születésének 231. évfordulójára emlékezetünk
Szeptember 21-én megtartottuk a
hagyományos ünnepséget, melyen
Széchenyi István születésének 231.
évfordulójára emlékeztünk.
A megemlékezésen a nagycenki
Széchenyi István Általános Iskola diákjai
versekkel tisztelegtek a Legnagyobb
Magyar elõtt. Ezt követõen Kutrucz Gyula
Fertõboz polgármestere tartotta meg
ünnepi beszédét. Polgármester úr
beszédében kiemelte Széchenyi István
fõbb munkáit és tevékenységeit, melyeket
a haza szolgálata érdekében tett és
mindezeket követendõ példaként állította
minden nemzedék számára. Gróf
Széchenyi István a legnagyobb magyar
történelmi személyiségek között is az elsõ
helyet foglalja el. A fontolva haladás, a
reformok, a nemzeti önrendelkezés és a
hagyományok tisztelete mentén végzett
munkája nélkül Magyarország ma teljesen
más képet mutatna. A beszéd után a
Nagycenki Vegyeskar ünnepi mûsora
következett. Mûsorukban elhangzott
mûvek: Ima a hazáért, Széchenyi szelleme
virraszt, Tartsd meg hazánkat Isten. Az
ünnepséget az önkormányzatok,
intézmények, civil szervezetek
koszorúzása tette teljessé.

Szeptember 27-én, ahogy az elmúlt
években hagyománnyá vált Nagycenkrõl
egy delegáció Bécsbe utazott, ahol a
nagykövetségen szervezett Széchenyi
Ember volt, nekünk a legnagyobb
ünnepségen vett részt.
magyar, ki õrködött magyarok fölött,
A nagykövetség dísztermében a köszöntõ
Ábrándjai vannak - mondták, a híd
beszéd után Dr. Takács Imre, volt
mégis itt van, múlt és jelen között,
országgyûlési
képviselõ, fõiskolai docens,
Olcsó idõket élünk, korunk az, hirdeti,
a jövõbõl is elvesz,
Széchenyi-kutató tartott ünnepi beszédet.
Sokan gondolták Magyarország volt, de Beszédében felelevenítette Széchenyi
mi is hisszük, nem volt, hanem lesz!
életének legjelentõsebb pillanatait, és
Hitel, Világ és Stádium, lótenyésztés, méltatta munkásságát, mely minden
tiszteletet megérdemel. Ezt követõen egy
vasút, mind szelleme része,
Mezõgazdaság, a Duna szabályozás, a delegáció Széchenyi István szülõházánál
gõzhajózás egésze,
elhelyezte a megemlékezés koszorúját, a
Lángelme, ész és akarat, maga volt az Herrengasse elején álló épület oldalán
igazi, tiszta magyar szív,
márványtábla emlékeztet arra, hogy a ház
Az akadémia alapítására egy évi
falai között látta meg elõször a napvilágot a
jövedelme hív.
Legnagyobb Magyar. Ezt követõen a
Ha feljajdul a tavaszi éjszaka százötven j e l e n l é v õ k e t k ö r b e v e z e t t é k a
éves homály titka,
nagykövetségen és néhány érdekességet
Magyarország bizonytalan helyzetében h a l h a t t u n k a z é p ü l e t r õ l é s a
nyikorgó aranykalitka,
nagykövetségrõl, majd egy állófogadással
Hófehéren maradt inggallérjában,
zárult az esemény.
hazáért háborgó lelke él,
A híd pillérjeinél halk hullámokkal
házal a koldussá tett szél.
Varga Z. Lajos
Széchenyi
/részlet/
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Polgármesteri beszámoló
A globális gazemberkedés végett nem
fogunk sötétségbe burkolózni, a hitünket
Az életünket teljesen felforgató, tõlünk megtartva nem fogjuk a templom
teljesen független világesemények díszvilágítását sem kikapcsolni és a
sorozata mindnyájunkat gondolkodásra karácsonyi fények is felgyúlnak.
kényszerít a jövõnket illetõen. A
felelõsséget keresve mindenkinek megvan A következõ egy évben minden
a maga sajátos verziója, de a túlélést közösség erõsítõ és megtartó
illetõen egységes a vélemény önkormányzati rendezvényt
megszervezünk, de a költségvetésüket
takarékoskodni kell.
racionalizáljuk. November végén
Az önkormányzatnál is ez lett a legfõbb megtartjuk az idõsek napját a szokásos
szempont, takarékoskodni a lehetõ módon, de a meghívást 70 év feletti
legkevesebb érdeksérelemmel. Október korhatárra korlátozzuk, valamint az
elsejétõl a fûtési energiát illetõen ajándékcsomagot csak 85 év felett
intézményenként 20 % megtakarítást kell tudunk adni. Minden tiszteletünk az
teljesíteni, felelõsek az intézményvezetõk. idõseké, de megértésüket kérem és
A községházát illetõen, csak a középsõ köszönöm ezért a barátságtalan
szint a hivatali szint lesz folyamatosan szigorításért.
fûtve, míg az alagsor és a könyvtár,
díszterem csak rendkívüli események A gyermekek mikulás és karácsonyi
idõpontjában. Hétvégén és szabadság ajándékozása továbbra is megmarad,
idején az egész épület temperáló állapotba szintén megtartjuk a karácsonyi
k e r ü l . A d o l g o z ó k e g é s z s é g e a koccintást a Széchenyi téren, A hûség
legfontosabb, ezért nem fogok olyat napi megemlékezést egybekötve az év
végi köszönetnyilvánítással a
elõírni, ami ezt veszélyezteti.
hagyományos formában megtartjuk, itt
Az óvodában is a gyerekek és a felnõttek tudjuk hálánkat kifejezni a falunkért
egészséget figyelembe véve kell a önzetlenül tevékenykedõ szervezetek
takarékosságot megvalósítani. Egy jól tagjainak.
szigetelt épületrõl beszélünk, ennek
ellenére kell, hogy legyen tartalék a A jövõ évi költségvetésben nem fog
rendszerben, mely odafigyeléssel szerepelni a Széchenyi Kulturális
Alap pályázati összeg, nem tudunk
eredményt hoz.
lehetõséget biztosítani az egyesületi
A sportcsarnok viszont nagyon rossz rendezvények anyagi támogatására. Az
e n e r g e t i k a i t a n ú s í t v á n n y a l egyesületek mûködési támogatását
rendelkezik, a beadott felújítási továbbra is fenntartjuk, fontos a
pályázatunk még nem került elbírálásra, tevékenységük a településünkön.
de jelen helyzetben kevés esélyt látok a
közel 400 milliós költségvetésû Az évi legnagyobb önkormányzati
t á m o g a t á s á r a . T a k a r é k o s s á g i rendezvényt a Szüreti Napokat jövõre
szempontból az energia pazarló épület is megtartjuk, kétnapos esemény lesz,
2022. december 1-tõl 2023. március 1-ig mint az idén, de az ingyenes vasárnap
z á r v a l e s z , a z á l l a g m e g õ r z é s esti koncertet nem fogjuk megtartani
szempontjából minimális fûtéssel takarékossági szempontból. Az esemény
változatlan formában és rendkívüli
temperálunk.
érdeklõdés és összefogás közepette
Közvilágítást korlátozás nélkül bonyolódik 26 éve, ezért semmilyen
üzemeltetjük, szerencsére másfél éve a körülmény nem teheti kockára azt, hogy
teljes településen korszerûsítettük a egy évben egyszer az egész falu együtt
lámpatesteket, így az energia fogyasztás a ünnepeljen.
felére csökkent.
Tisztelt Nagycenkiek!

A felsorolt intézkedések közel 10 millió
forint megtakarítást eredményeznek,
segítve bennünket a túlélésben. Az elõre
látható nehézségek ellenére sem kívánunk
helyi adóemelésben gondolkodni, viszont a
fentebb felsorolt jóléti elvonásokhoz
tisztelettel kérném a megértésüket.
November 30-án este 6 órakor a
Községháza dísztermében
közmeghallgatást tartunk, itt az egész
évre vonatkozóan beszámolok az elmúlt
egy évrõl. Szóba kerülnek a pályázataink,
önerõs beruházásaink, vízi közmû állami
gondoskodásba adásáról és új lakópark
kialakításáról is teljes körû tájékoztatást
adok. Nagycenk rövid távú és esetleges
hosszabb távú lehetõségeirõl is szeretnék
beszélgetni Önökkel. Tisztelettel kérem
jöjjenek el és közösen keressünk megoldást
a bajainkra.
Csorba János
polgármester

Meghívó

KÖZMEGHALLGATÁS
2022. november 30. szerda 18 óra
Helyszín: Községháza díszterme
Kiemelt témák:
- Polgármesteri beszámoló
- Lakossági kérdések válaszok
Kérjük jöjjön el és mondja el
véleményét a települést
érintõ témákban!
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Egy jegyzõ tollából: „Volt probléma, nincs probléma„
Ezúton szeretném a következõ 2 témát
(felelõs állattartás, közterület
használat) végigvenni a lakossági
bejelentések és a hivatali elvárások
szemszögébõl
1./ Elõforduló panasz, hogy kóborló
ebekrõl, gazda nélküli háziállatokról
hallunk, akiknek minden alkalommal
volt gazdájuk, csak sajnos a felelõtlen
állattartás miatt az állatok kerültek bajba.
Az ebtartásnál fontos arra figyelnünk,
hogy az ebtartás szabályai szerint
közterületen nem kóborolhatnak a
kutyák, mindenkinek a saját ingatlanán
kell biztosítani, hogy onnan a kutya ne
szabaduljon ki, és a megfelelõ kutyatartási
körülményeket egyénileg kell
megteremteni.
Ez azt jelenti, hogy olyan kerítést, vagy
kennelt szükséges az ingatlanon
biztosítani, hogy a kutya kiszabadulását
meg lehessen akadályozni.
Rendszeres bejelentés után a Soproni
szabálysértési hatóság jár el a panaszok
ügyében.
Amennyiben probléma van és ismerjük a
kutyatulajdonost, akkor mi is felszólítjuk,
de a hivatalos eljárás a Soproni Járási
Hivatalhoz tartozik.
Önkormányzatunk nem kötött szerzõdést
a kóborló ebek befogására Sopron Város
Önkormányzatával, mivel a magas összeg
miatt (készenlét is fizetendõ, ha nincs
probléma akkor is) nem volt vállalható.
Kérek ezért minden kutyatulajdonost,
hogy felelõsen gondolkozzon, és
véleményem szerint a facebook továbbra
is egy jó forma, amikor informálják
egymást arról, ha valahol gazdátlan állatot
látnak.
2./ A kutyatartás mellett néha elõfordul,
hogy macskák nem megfelelõ tartására is
panaszkodnak. Ebben sokat tenni nem
tudunk, ugyanakkor kérjük azokat a
gazdákat, akiknek sok cicájuk van, tegyék
hozzájuk a megfelelõ gondoskodást és
odafigyelést is, és akkor nem kóborolnak
el a cicák és nem piszkítanak mindenfelé.
3./A településen nem nagyon jellemzõ a
haszonállatok és kedvtelésbõl (sertés, ló,
szarvasmarha) tartott állatok magas
száma, de elõfordul, hogy a trágya nem
megfelelõ elhelyezése (zárt trágyatároló,
trágyalé összegyûjtésének biztosítása
szükséges vagy rendszeres
idõszakonkénti termõföldre kijuttatása)
következtében a bûzre panaszkodnak
néhányan.

Felkérek minden állattartót, hogy vegye
figyelembe a szomszéd igényét is a
nyugodt, tiszta, bûzmentes környezetre.
Ezeknek az állatoknak a szaga igaz, hogy
falusi elismert szag, vállalja az, aki
kiköltözik falura, ugyanakkor meg lehet
különböztetni azt az állattartót, aki
állatait a környezetének és saját magának
is megfelelõen tartja.
A lovakkal való közlekedésnél gyakran
elõfordul, hogy a lótrágya az aszfalton,
úttesten marad, annak eltakarítását a
lovas személy vagy lovaskocsit vezetõ
személy köteles megtenni.
4./ A közterületek használatával
kapcsolatban gyakori kérés, kérdés,
hogy lefedhetik-e az árkot a házuk elõtt,
lehet-e térkövezni.
Ezek a területek túlnyomórészt
közterületek, nyilván mindenki a saját
területén megoldhatja engedély nélkül
mindezt, de a közterületen kizárólag
polgármesteri engedéllyel lehet ezeket a
tevékenységeket folytatni. Az eljárás a
következõképpen zajlik: meg kell
jelölni, hogy hol, milyen anyagból,
milyen térkövet szeretne az illetõ a háza
elõtt lerakni, és vállalni kell, ha egységes
járdafelújítás lesz, vagy útszélesítés,
akkor azt lehet, hogy fel kell szedni,
kártalanítás nélkül. Árok befedése
szintén hasonlóan zajlik, be kell
jelenteni, hogy mit szeretnénk, mûszaki
adatokkal, helyszínnel, és polgármester
úr fogja engedélyezni. Minden esetben
írásban kérjük a bejelentést (Nagycenk,
Gyár u. 2 vagy jegyzo@nagycenk.hu email címre), és írásban is fogunk
válaszolni. Meg kell jelölni az építés
tervezett kezdõ és végsõ idõpontját is.
5./ A közterületek használatával
kapcsolatban már írtunk a korábbi Cenki
Híradóban, hogy mely területeket kell
gyommentesíteni, ami persze vonatkozik
most majd a téli idõszakban a hó
eltakarítására, fagymentesítésére is.
Elõfordul, hogy átmenetileg
építõanyagot (cserepet, téglát) vagy
fûtõanyagot kell közterületen elhelyezni,
melyhez szintén polgármesteri engedély
szükséges.
6./ A közterületek használatánál többször
elõfordult, hogy a szép gyep, a gondozott
terület, a kerti szegély megóvása
érdekében köveket, karókat helyeztek ki
ingatlantulajdonosok annak érdekében,
hogy az ingatlan elé ne álljanak autóval,
azt ne tapossák le mások, ne rongálják.

Ezek a területek többnyire közterületek.
Érthetõ a cél, de balesetveszélyes, ezért
felkérünk mindenkit, hogy ezt ne tegye,
mert ellenkezõ esetben az önkormányzat a
saját területérõl el fogja azokat távolítani.
7./ A közterületek használatánál néha
megjelenik, hogy valaki rendszám nélküli
és/vagy üzemképtelen autót tárol
közterületen. TILOS! Az ilyen autót csak a
saját ingatlanán tárolja mindenki, arra az
önkormányzat területét ne használja.
Amennyiben ezt tapasztalni fogjuk, akkor a
hivatalost eljárást Önkormányzatunk
elindítja (felszólítás, rendõrségi eljárás,
gépjármû eltávolítása).
A következõ Cenki Híradóban a
birtokháborítási ügyekrõl írok (persze név
nélkül, általánosságban) és az
önkormányzati
helyi építésügyi
szabályokról.

Percze Szilvia
jegyzõ
Idõsek napja

IDÕSEK NAPI
ÜNNEPSÉG
Idõpont:
November 25.
péntek 15.00 óra
Helyszín:
Tornacsarnok
Mûsor:
- Óvodások és iskolások
köszöntõje
- “Czenki” Hársfa Néptánc
Egyesület utánpótlása
- Rauner Tamás
zenés mûsora
A hivatalos meghívót és jelentkezési lapot
november elsõ hetében fogjuk
kiküldeni a meghívottaknak!
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Beszámoló a 26. Széchenyi Akadémiáról
Idén is megrendezésre került a Polgármesteri
Hivatalban az Országos Széchenyi Kör
szervezésében a Széchenyi Akadémia,
ezúttal „Széchenyi bûvöletében” címmel. A
szervezõk olyan elõadókat kértek fel, akik
évek, évtizedek óta Széchenyi bûvöletében
élnek, az õ munkásságát kutatják, Széchenyi
emlékét ápolják, beszédeit, naplóit, írásait
elemzik, s máig ható aktualitását megmutatják
az értõ közönség számára.
Az elõadások sorát Aczél Eszter történész,
szakmuzeológus nyitotta, aki Széchenyi
István és a korabeli divat kapcsolatáról tartott
izgalmas elõadást. Rövid áttekintést hallottunk
tõle a nõi öltözködés formálódásáról a 19
század elsõ felében, majd festmények és
grafikák segítségével bepillanthattunk a férfi
elegancia rejtelmeibe, mintaképeibe is, s
megtudtuk, a legnagyobb magyar mi mindent
fejezett ki egy-egy stílusos öltözékével. Az
elõadó rámutatott az öltözködés identitáskifejezõ szerepére, kultúraközvetítõ
jelentõségére. Kielemeztük azon
eseményeket, amelyek nem csak társadalmi
eseményként, de egyfajta divatmustraként is
mûködtek. Ebbõl a nézõpontból vizsgáltuk
Barabás Miklós monumentális festményét,
amely a Lánchíd alapkõletételét mutatja be.
A könnyed, ámde annál érdekesebb elõadás
után Huiber Edit történész Erdélybe kalauzolt
minket, és Széchenyi erdélyi körútját mutatta
be, melynek egy részét barátjával, Wesselényi
Miklóssal járta be. Megtudtuk, milyen
tapasztalatokat nyert a két ifjú, milyen
benyomásokat keltett a vidéki lét
Széchenyiben és milyen nehézségekkel
kellett szembenézniük útjuk során. Az
utazásnak nem csak kapcsolatépítõ hozadéka
van, de jellemformáló hatása is. Minél többet
lát az utazó, annál szélesebb a látóköre és ez a
hétköznapi probléma megoldások során is
elõnyére válhat.
Beregszászi Balázs levéltáros a Széchenyiek
és Moson vármegye kapcsolatáról tartott
elõadást. A helyiek és környékbeliek máig
érzik annak a jelentõs tevékenységnek a
hatását, amely a Széchenyi családhoz
fûzõdik. Nyilván nem csak egy személyben
Széchenyi Istvánra gondolunk itt, hanem
Széchenyi Ödönre is, Széchenyi István ifjabb
fiára, aki az állami tûzoltóság megszervezõje
volt hazánkban. Széchenyi Ödön volt az elsõ
keresztény, aki a pasa címet úgy kapta meg,
hogy nem kellett hitét elhagynia.
Buday Miklós „Széchenyi megfogott” címmel
tartotta meg elõadását, mely arról a több
évtizedes, sokrétû Széchenyi-örökség
ápolásról szól, amit sok esetben az õ neve
fémjelez. Az elmúlt évek kiemelkedõ
tevékenységei közé tartozik, hogy
kezdeményezésére mai modern nyelvezetre
történõ átírásra került Széchenyi egyik

legjelentõsebb alkotása, a Hitel, majd
megjelent angolul, és már a német nyelvû
fordítása is készen van. Kezdeményezése
nyomán a Széchenyi szellemi hagyaték
Hungarikummá vált, melynek folyamatát az
Országos Széchenyi Kör is támogatta.
Megannyi ötlete, nem enyhülõ lendülete viszi
elõre az újabb és újabb Széchenyi-célok
megvalósítása felé.
Az elsõ napi elõadásokat egy jó hangulatú
beszélgetés zárta az esti vacsoránál.
Másnap egy ízig-vérig pedagógus, a soproni
Széchenyi István volt igazgatója, Szabó
Miklós tartott elõadást, melyben azt
boncolgatta, valóban barát volt-e Széchenyi
István és Vörösmarty Mihály. A barátság több
rétegét megmutatta elõadásában, miközben
a kor irodalmi-történelmi-közéleti és politikai
keresztmetszetét vázolta fel elõttünk.
Megtudtuk, hogy Vörösmarty álnéven is írt, a
két fél között számukra ismeretlenül írásbeli
vita alakult ki. A barátságuk mindvégig
megõrizte az egymás iránt érzett kölcsönös
tiszteletet, a közös eszméket, de érzelmileg
eltávolodtak egymástól.
Szentkuti Károly tanár az összeesküvéselméleteknek eredt nyomába, és egy
Széchenyi Istvánnal kapcsolatos
áltudományos elmélet kapcsán azt vizsgálta
meg, lehetett-e Széchenyi István fia Petõfi
Sándor. Mindeközben megmutatta, milyen
könnyen félreérthetõek az eredeti források
szavai, mondatai, és milyen nagyfokú
tudományos igényességgel kell bánni mind a
forrásokkal, mind a köréjük épített
elméletekkel. Széchenyi István írásait, fõként
mondatait nem szabad kiragadni
szövegkörnyezetükbõl, mert az erõsen
félreértésekre adhat okot. Mindent
kontextusban kell értelmezni, az általa írott
levelek esetében figyelembe kell venni azt is,
kinek, mikor, hol, milyen körülmények között
és milyen lelki állapotban íródtak azok. Csak
így lehet körültekintõ és hiteles a tudományos
elemzés.
A délutánt pedig a Széchenyi kutatók körének
két kiváló alakja, Dr. Horváth Attila
jogtörténész, alkotmánybíró és dr. Pelyach
István történész zárták.
Horváth Attila a tõle megszokott lehengerlõ
módon tudta pillanatok alatt megeleveníteni
Széchenyi István korát. Megtudtuk tõle
többek között azt, hogy Széchenyi
üvegablakos kocsival utazott, azért, hogy
útközben is tudjon olvasni, s a Pesti
Hengermalom ötlete azon igényébõl eredt,
hogy a hazánkban megtermelt jó minõségû
búzából igencsak jó minõségû lisztet
tudjanak elõállítani. Széchenyi Istvánra
jellemzõ volt, hogy mindenbõl a legjobb
technológiát akarta bevezetni, mely
példaként szolgál a késõbbi
kezdeményezõknek is.

Többek között Széchenyi István nevéhez
fûzõdik több evezõs sport, és indíttatása
nyomán kedvelte meg a magyar arisztokrácia a
Balatont, mint nyaralóhelyet. Széchenyi és Liszt
kapcsolatába is bepillantást nyerhettünk, melyet
elõadónk csak úgy jellemzett: két zseni
találkozása. Ezt követte Pelyach István
Széchenyi és a forradalom címû elõadása, mely
kérdések és válaszok mentén idézte meg a
forradalom mozzanatait, helyre téve a
hallgatóság néhány tévesen rögzített ismeretét.
Széchenyi Istvánt, mint a nemzetért
gondolkodni tudó és tenni akaró férfit mutatta
be, akinek alkotásai nem a jelennek, hanem a
jövõnek szóltak. Kifejtette, hogy Széchenyi és
Kossuth szembe állítása bizonyos
szempontokból miért nem helytálló, illetve mi
motiválta egyiküket és mi vezette másikukat,
miközben mindketten ugyanazon célért szálltak
síkra. Új perspektívába helyezte Kossuth és
Széchenyi vitáját is, miszerint a vita szükséges,
a lényeg viszont a vita hangnemén és
minõségén van.
A délután fénypontjaként kialakult egyfajta
elõadói párbeszéd, kettejük kerekasztal
beszélgetése a témában, melybõl sziporkáztak
a forradalom koráról szóló történetek,
anekdoták, mesélések, s a kedves hallgatóság
valóban úgy érezhette, idõutazáson vesz részt.
A szombat délelõttöt a tiszteletbeli tagságot
igazoló díszoklevél átadása tette ünnepélyessé,
ezen oklevelet dr. Horváth Attila jogtörténész,
alkotmánybíró, és Csorba János, Nagycenk
polgármestere kapta. A Berek Milán
szavalatával, majd Kuzsner Péter
zongorajátékával és állófogadással színesített
ünnepélyes átadón nem csak az Akadémia
résztvevõi, hanem a falu érdeklõdõ lakossága is
részt vehetett.
Az idei Széchenyi Akadémia záró elõadását dr.
Szabó Pál történész tartotta, aki remek
elemzésében megmutatta, Széchenyinek
mekkora kultusza volt halála után is, és milyen
sok esetben idéztek tõle a Képviselõházban.
Színes idézetekkel mutatott rá Széchenyi
kijelentéseinek mindenkori aktualitására, s
közösen elemeztük Széchenyi István
metaforáit, allegorikus szövegeit, melyek mögé
bebújtatta gondolatait. Széchenyi azért használt
képeket, metaforákat, mert a képre emlékszik a
nép, így jobban megragad benne a lényeg.
Idézte Széchenyi ma is félelmetesen aktuális
mondatát: „Mi magunkon kezdjük a
takarékosságot”.
Az Akadémiát egy lazább hangvételû szüreti
mulatsággal és az esti vacsoránál való
énekléssel zártuk. Vasárnap délelõtt a
résztvevõk tiszteletüket tették Környei Attila, az
Országos Széchenyi Kör létrehozójának
síremlékénél. Mindenki szellemileg felfrissülve,
érzelmileg feltöltõdve utazott haza abban a
reményben, hogy hamarosan újra találkozunk
egy hasonló szellemi pezsgés keretei között.
Aczél Eszter
elnök

Önkormányzati hírek

XXVI. Nagycenki Szüreti Napok
Sikeresen zajlott a 26. alkalommal
megrendezett Nagycenki Szüreti Napok. Nagy
öröm, hogy az idei évben is lehetõségünk volt
megrendezni falunk legnépszerûbb rendezvényét,
valamint szintén nagy öröm, hogy a szervezõknek,
a felvonulóknak és a fellépõknek hála idén is
mindent megtettünk annak érdekében, hogy
színvonalas és szórakoztató programokra kerüljön
sor.
Sok minden változott az idei évben a jelenlegi
helyzet miatt, nincs ez másképp a rendezvény
szervezésnél sem. Az eddigi évekhez képest az
Önkormányzatnak sokkal nagyobb költségei
voltak, annak érdekében, hogy falunk egyik
legfontosabb eseményét ugyan azon a
színvonalon és sikeresen tudja megvalósítani,
ahogy eddig. Az idei évben költségmegtakarítás
szempontjából két napos volt a rendezvény. A
programok elõtt már több héttel megkezdõdtek az
elõkészületek, hogy mire elérkeznek az
eseményen minden készen álljon. Lelkes
falubelieknek köszönhetõen elkészültek a
sátordíszek, majd nagy összefogás keretein belül a
díszek elhelyezésre kerültek a sátorban. Köszönet
mindenkinek a sok munkáért!
Szombaton a hagyományos szüreti felvonulással
indultak a programok. Ez a közösségformáló
rendezvény ismét olyan erõket, tehetségeket,
humorral teli személyeket mozgatott meg, akik
idejüket nem kímélve készültek fel a felvonulásra.
Az elmúlt évek egyik legsikeresebb szüreti
felvonulásán vagyunk túl! Köszönjük minden
résztvevõnek és reméljük, hogy jövõre ismét látjuk
õket a felvonuláson! Még különlegesebbé tette az
idei rendezvényünket, hogy külföldi vendégeink is
részt vesznek a szüreti felvonuláson.
A sátorhoz érve kirakodó árusok, dodzsem, légvár,
körhinta stb. várta a kilátogatókat. A rendezvény
sátorban kulturális mûsorokra került sor. Elsõként a
Tremor Táncegyesület mûsorát láthatták a nézõk,
akik 5 csoporttal érkeztek a fellépésre, köztük 2
Nagycenki csoport is. A fiatal táncosok ismét
megmutatták tehetségüket! Utánuk következett a
„Czenki” Hársfa Néptáncegyesület, akik 26 évvel
ezelõtt a Szüreti Napokon léptek elõször színpadra.
Azóta minden évben színvonalas produkcióval
érkeznek a Szüreti Napokra, melyet a közönség
mindig hálásan fogad. Harmadik fellépõként a
Cenki Hársfavirág énekegyüttes és Citerazenekar
következett. Az együttes idén már több mint 20
fõvel büszkélkedhet, a gyerekek lelkesen tanulnak
és ismét megmutatták tehetségüket. Az elmúlt
években hagyománnyá vált, hogy a „Czenki”
Hársfa Néptáncegyesület egy meglepetés
mûsorral is kedveskedik a jelenlévõknek. Idén sem
volt ez másképp, a csoport ismét megmutatta
sokoldalúságát, humorát, melyet a közönség
vastapssal jutalmazott. A kulturális mûsorok után
Postás Józsi szórakoztatta a közönséget, majd

este a szüreti bálé volt a fõszerep. A talpalávalót a
Galaxy zenekar szolgáltatta, majd éjfélkor
Csordás Tibor érkezett sztárvendégként, aki
fokozta a hangulatot.
Vasárnap terményáldószentmisével kezdõdtek a
program. A késõbbiekben sajnos az idõ nem
teljesen volt kegyes hozzánk. A sportpályán a
Megyei II. osztály aktuális mérkõzéseit láthatták,
melyen U19-es csapatunk magabiztosan jó
játékkal 5:1-es gyõzelmet aratott Kópháza ellen,
felnõtt csapatunk pedig egy fordulatos, jó iramú
mérkõzésen 2:2-es döntetlent ért el Petõháza
ellen. A rendezvény sátornál Molnár Orsi zenés
interaktív mûsora szórakoztatta a gyermekeket,
majd a Nyugati Vármegye Vitézlõ Rendje
Hagyományõrzõ Egyesület gyalogos bemutatót
tartott az érdeklõdõk számára.

Késõbb Nagycenk Község Önkéntes Tûzoltó
Egyesülete is megtartotta szokásos bemutatóját,
mely nagyon látványos és szórakoztató volt a
közönség számára. A délután folyamán több lelkes
csapat is fõzött, melyekbõl minden jelenlévõ
kóstolhatott. Köszönjük minden fõzõcsapatnak a
finom ételeket! A rendezvény a Karthago zenekar élõ
koncertjével zárult, melyre nagyon sokan voltak
kíváncsiak, nem csak Nagycenkrõl, hanem a környék
településeirõl is.
Köszönet illet minden szervezõt, felvonulót és
fellépõt, hogy idejüket nem kímélve dolgoztak, azon,
hogy megvalósuljon ez a rendezvény. Reméljük a
jövõ évben is megtudjuk rendezni falunk
legnépszerûbb eseményt és továbbra is
számíthatunk Önokre!

Civil szféra
REFORM Meeting Nagycenken
Szeptember 22-25. között Nagycenken
került megrendezésre a REFORM
projekt harmadik találkozója, ahol a a
nagycenkiek ismét megmutatták, hogy
a magyar vendégszeretet páratlan.
Ez a projekt az Európai Unió által
társfinanszírozott pályázat, melynek
Nagycenk a projektgazdája.
Az „Európa a polgárokért” programból
olyan kezdeményezések támogathatók,
amelyek segítik Európa legújabb kori
történelmének emlékezetét megõrizni, és
ösztönzik az uniós szintû polgári
részvételt, a demokratikus szerepvállalást.
A településeket az EU arra kívánja
bátorítani, hogy hosszú távon mûködjenek
együtt bizonyos kérdésekben vagy
témákban, osszák meg egymással
erõforrásaikat és/vagy érdekeiket,
növeljék befolyásukat és/vagy közösen
nézzenek szembe a közös kihívásokkal.
Nagycenkre a Vidéki Települések Európai
Chartájának 11 testvér településérõl
érkeztek vendégek a következõ
országokból: Ausztria, Csehország,
Egyesült Királyság, Èsztország,
Hollandia, Horvátország, Lettország,
Németország, Spanyolország,
Svédország, Szlovákia.
A rendezvény fõ témája Európa jövõjének
megvitatása és a vidéki problémák
kérdése, fõként a fiatalok helyben tartása,
bevonása a települések civil életébe. A
fenti problémával küzdenek Európa más
országaiban is a vidéki településeken élõk.
A résztvevõk mûhelymunkákban vettek
részt, ahol interaktívan vitatták meg a
mindenkit érintõ kérdéseket és együtt
próbáltunk megoldást találni, hogy
hogyan lehetne a helyi fiatalokat jobban
bevonni a települések életébe. Nagyon
fontos az, hogy megosszuk egymással az
úgynevezett bevált gyakorlatokat, hogy
más településeken hogyan történik ez, és
minden ország a saját adottságainak
megfelelõen tud ezekbõl az ötletekbõl,
példákból meríteni.
A következõ program a szûkebb környék
bemutatása volt. A beszélõ történelem
Páneurópai Piknik helyszínén
emlékeztünk meg a több mint 30 évvel
ezelõtti történelmi eseményre. Nagyon
aktuális helyszínt mutattunk be, mely
õszintén megérintette a résztvevõket,
élmény volt éppen az idén, néhány héttel
az évforduló után ide eljutniuk.

Fergeteges hangulatban felfedeztük és
megismertük a Soproni Borvidék
egyedülálló és magával ragadó táját, a
Fertõ-tó, a Schneeberg látványát, a
környék gasztronómiai különlegességeit,
a tájegység borait a Kocsis Borászat által
szervezett Bortúrán.
Megismerték Nagycenk és Kiscenk
nevezetességeit a Mozdonyskanzenen és
a Szoborparkon át egy játékos vetélkedõ
kapcsán a Gázház épületéig.
A magyar gasztronómia jellegzetes
fogasai is bemutatásra kerültek,
igyekeztünk mindig igazán jellemzõen
magyar ételeket kínálni. Volt pörkölt,
gulyásleves, zsíros kenyér és
természetesen helyi borok és pálinka.
Vendégeink részt vettek a szüreti
felvonuláson, ahol a nagycenki és a
magyar zászló mögött mind a 11 ország
nemzeti lobogója színesítette a
felvonulást. Magyar néptánc és a helyi
tehetséges fiatalok is bemutatkoztak.
Nagy élmény volt számukra, hogy
vonulhattak és öröm, hogy a szüreti
sátorban a bemutatkozáskor
szeretetteljes taps fogadta az egyes
országok testvértelepüléseinek
képviselõit.
15 nagycenki család vállalta önként,
hogy befogadja a delegáltakat otthonába.
Ez azt jelenti, hogy a vendégek szállást és
reggelit kapnak, illetve egy kicsit
betekinthetnek a magyar családok
életébe. Ez ugyanígy történik, amikor a
nagycenki delegáltak utaznak európai
testvértelepüléseinkbe.

Igaz az a mondás, hogy a legjobb
beszélgetések az ebédlõasztalnál történnek.
Új barátságok születtek és külföldi
vendégeink egy kicsit megismerhették,
hogyan is élünk mi itt Nagycenken.
Örülök, hogy Nagycenk adhatott otthont
ennek a rendezvénynek. Igazi
interkulturális eszmecsere zajlott,
vendégeink megismerték Magyarországot,
Nagycenket és a nagycenkieket,
mindennapjainkat, egy kicsit
hagyományainkat, szokásainkat.
Itt együtt volt négy napig a legkülönfélébb
programokon Európa északi, mediterrán,
közép és keleti képviselete a legnagyobb
egyetértésben és harmóniában.
Tanulhattunk egymástól, egymásról,
elfogadásról, más kultúrákról és
együttmûködés fontosságáról. Legyen ez
példa! Hiszek abban, hogy ezek a találkozók
hozzájárulnak ahhoz, hogy a nagycenkiek
még jobban európainak is érezzék magukat!
Remélem, hogy további utazási, tanulási,
nyelvtanulási kedv és lehetõségek nyílnak
meg számukra.
Köszönöm Karlo Klarinnak a projekt
koordinátorának a workshopokon való
közremûködést, támogatást!
Szeretném megköszönni: Nagycenk
Nagyközség Önkormányzatának, Csorba
János polgármester úrnak, Percze Szilvia
jegyzõ asszonynak, a Hivatal dolgozóinak,
a fogadó családoknak és a teljesség igénye
nélkül minden segítõnek és támogatónak.
Az ellátást, a finom magyaros ételeket
köszönjük a ZolGiz Ételbárnak és a
Panoráma Étteremnek, a finom sütiket
Meggyesi Magdi néninek.
Lukács Zsuzsanna
Charta alelnök
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„Széchenyista szívvel”
Nagycenken, az Alkotóházban, immár 6.
alkalommal ismét megrendezésre került
egy kiállítás "Széchenyista szívvel” címen,
a Széchenyi István Gimnázium diákjainak
képzõmûvészeti kiállítása. A 2022/23-as
tanév különleges a soproni Széchenyi
István Gimnázium számára, hisz 100 éve,
hogy gróf Széchenyi István nevét viseli az
iskola.
2022. október 1-én, szombaton került sor
az ünnepélyes megnyitóra, ahol Csiszár
Szabolcs úr, SMJV alpolgármestere
nyitotta meg a kiállítást, Csorba János
polgármester úr és Szemzõ Gábor úr, az
Öregdiák Társaság elnöke köszöntötte a
megjelenteket és a SZIG tehetséges diákjai
a Soproni Pendelyes Komák és a
gimnázium Népzenei Együttese, melyben
nagy örömömre egy cenki leány, Élõ
Csenge is szerepelt, tették ünnepélyessé a
megnyitót.
Megtisztelt minket jelenlétével Kováts
Adél színmûvésznõ is, aki szintén az iskola
„öregdiákja”!
Annyiban rendhagyó az idei kiállítás, hogy
most csak a jelenlegi diákok állítanak ki,
míg az elõzõ években mindig egy
„öregdiák” mûvész kiállítása volt látható
és csak egy teremben kerültek bemutatásra
a jelenlegi diákok alkotásai.
Ami még újdonság, hogy egy emléksarok
került kialakításra, ahol az elmúlt
évtizedek relikviái, írások, versek, fotók,
jelvények találhatók.
Öröm számomra, hogy érzem a Széchenyi
Gimnázium vezetése részérõl is, hogy
fontos számukra, hogy Széchenyi falujával
igaz, élõ, kulturális kapcsolatot ápoljanak.
Legyünk büszkék, hogy egy ilyen
gimnázium, aki nagyon sok híres, értékes
embert nevelt ki, kihelyezi rendezvényeit
településünkre!

Egészségügyi hírek

A rendezvény a Széchenyi Emlékév Kedves Nagycenkiek!
hivatalos rendezvénye.
Szeretném felhívni mindenki figyelmét a
legfontosabb aktualitásokra.
A megnyitó ünnepséget az alábbi Egészségünk megõrzése érdekében egyik
legfontosabb az életkornak megfelelõ
Széchenyi idézettel kezdtem:
„Sokat kell tanulnia az embernek szûrõvizsgálatokon való részvétel.
ahhoz, hogy megtudhassa milyen Praxisunk továbbra is részt vesz az országos
vastagbélrák szûrési programban, minden 50keveset is tud”
70 év közötti betegünk tájékoztató levelet kap,
Érdemes ezen elgondolkodnunk…
vagy kapott errõl. A szûrés ingyenes,
Ami egy kicsit elszomorított, hogy bár kellemetlenséggel nem jár, könnyen
3x is tettem ez ügyben felhívást, ahol a elvégezhetõ! Mindenkit bíztatunk, aki behívót
Nagycenken élõ, volt „széchenyistákat” kap éljen a lehetõséggel! Aki korábban kapott
kerestem, mindössze egy ember levelet, de véletlenül elvesztette nem probléma,
jelentkezett, és bár a megnyitón nagyon tudunk segíteni neki a rendelõben, kérjük
s o k a n v o l t u n k , n a g y c e n k i jelentkezzenek nálunk!A Soproni Gyógyközpont
„széchenyista” nagyon kevés volt jelen, október hónapban több alkalommal emlõrák
pedig tudom, vagyunk jónéhányan….
szûrést végez! A mammográfiás vizsgálat
A k i á l l í t á s e g é s z h ó n a p b a n elõjegyzés nélkül igénybevehetõ, aki az elmúlt 2
megtekinthetõ, minden szombaton és évben nem vett részt emlõszûrésen!
v a s á r n a p 1 5 - 1 7 ó r a k ö z ö t t a z Utolsó októberi idõpont: 10.28 (péntek) 8-13 óra
között A közösségek újra indulásával a
Alkotóházban (Kiscenki utca 20.)
gyermekek körében jelentõsen megnõtt a légúti
Lukácsné Kolonits Zsuzsanna megbetegedések száma.
Átlagosan egy gyermek egy év alatt 6 felsõ légúti
„széchenyis öregdiák” (nátha) megbetegedésen esik át, többsége
tüneti terápia mellett az immunrendszer
segítségével 4-5 nap alatt gyógyul.
Szeretném megosztani a legfontosabb ezzel
kapcsolatos tüneteket és azok otthoni
kezelését. Nátha: tengervizes orrspray, alapos
orrszívás-orrfújás, majd hatóanyagos orrspray
(pl. Nasivin kid/baby)
Helyes orrsprayzés technikája fontos: a fejet
kissé elõre hajtva a spray nyílásával mindkét
oldalon a fül felé célozva befújás
Torokfájás: ha nem lázas 3 éves kor felett méz,
mézes tea, torokfertõtlenítés (Strepsils, Tantum
Verde) fájdalomcsillapítás (Nurofen, Flamborin)
Fülfájás: alapos orrfújás, orrspray használata,
fájdalomcsillapítás
Köhögés: bõ folyadék, méz, váladékoldók
(Mucopront, Ambroxol, Fluimucil, ACC,
Tussirex), inhalálás (Salgus víz)
Láz, hõemelkedés: Nurofen, Flamborin
Hasmenés: folyadékpótlás, ORS-italok (vény
nélküliek), probiotikum (Biogaia, Enterol,
Normaflore)
Természetesen továbbra is jelezzék a gyermek
betegségét, a fenti tüneti kezelések elkezdése
mellett az enyhe esetek maguktól gyógyulnak.
Egy egyszerû náthás megbetegedés
vizsgálatával orvosilag nem lehet mást észlelni,
mint szülõként, de 10 percet elvesz a sürgõs
betegek ellátásából, ezért kérjük ilyen esetben
elõször jelezzék a szülõk a gyermek
megbetegedését! Természetesen rosszabbodó
panaszok, szövõdmény esetén azonnali
vizsgálat szükséges! Idén körzetünk is az
országos influenzafigyelõ rendszer részeként
naprakészen követi, a legfrissebb információkat
gyûjti, jelenti a járványügyi adatokról a
Népegészségügyi Hivatalnak. Így a lakosságot
is tudjuk tájékoztatni amint észleljük az
esetszámok emelkedését.
Dr. Koloszár Gábor
háziorvos
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Néptáncegyesület hírei

Nyugati Vármegye Vitézlõ Rendje

A nyári idõszakban általában a soron A zeneoktatást Fajkusz Attila vezeti majd.
következõ fellépésekre gyakorlunk, ismétlünk. Reméljük, néhány éven belül már saját
Új anyaggal való ismerkedés általában az õszi, zenekar kíséri csoportunkat.
téli idõszakban történik. Az elmúlt év során Az óvodában és az iskolában újra indul a
néptáncoktatás, mûvészeti vezetõnk, Szalay
elsõsorban a régebbi koreográfiáinkat
Katalin néptáncpedagógus irányításával.
tanítottuk meg ifjú táncosainknak. De ezek Szeretettel várjuk a kicsiket körünkben! A
mellett is sikerült új táncokat tanulnunk. tánc fejleszti a ritmusérzéket, a zenei
Fiataljaink kalocsai táncokat tanultak, a képességeket, elõsegíti a térérzékelést,
csoport egésze pedig nyírségi táncokat. A javítja a testtartást és a mozgáskoordinációt.
kalocsai táncokhoz a csodálatos ruhákat Emellett segíti az koncentrációt, a
Sopronkövesdrõl kaptuk kölcsön. A lányok kommunikációs készségeket és nem
nagy büszkén viselték ezeket a fellépéseken. utolsósorban remek közösségépítõ
tevékenység.
Köszönjük!
Ismét örömteli hírekrõl írhatunk. Feketéné
Augusztusban két meghívásnak is eleget Gyulai Dóri és Fekete Barnabás már nagyon
tettünk. Táncoltunk a röjtökmuzsaji falunapon, várt kisfia 2022. szeptember 28-án
illetve Szárföldön. Röjtökmuzsajon már megérkezett közénk. Egy igazi táncos fiúhoz
többször vendégeskedtünk, azonban méltón a próbánk napján, szerdán látta meg
Szárföldön most léphettünk fel elõször, a napvilágot. Nagy szeretettel gratulálunk
reméljük, nem utoljára. Szeptemberben ismét Dórinak és Barninak! Vince, Isten hozott
Szüreti Napok voltak Nagycenken. A csoport közöttünk!
Élõ Péterné
mindig örömmel készül a Szüreti Napokra,
elnök
hiszen megalakulásunk is ennek a
rendezvénynek köszönhetõ. Az idei évben
mindhárom korosztálytól láthattunk produkciót
a színpadon. Az utánpótlás csoport Sudridom
Egyházi
és moldvai táncokat táncolt, az ifjúsági
csoport hírek
kalocsait, a felnõtt csoport pedig szili
koreográfiát mutatott be. Az idei évben is
készültünk meglepetés tánccal. Sikerült jó
hangulatot varázsolnunk, reméljük a közönség
is annyira élvezte elõadásainkat, mint mi a
színpadon.
Egy újabb sikeres pályázatról is
beszámolhatunk. Az Emberi Erõforrás
Támogatáskezelõ által kiírt Csoóri Sándor Alap
pályázaton 500.000, - Ft-ot nyertünk a Zenélõ
Hársfa címû munkákkal. Jelenleg a
szerzõdéskötés fázisában vagyunk. Már
korábban is felmerült az igény saját zenekar
létrehozására. Sajnos Nagycenken nem
mûködik mûvészeti iskola, zeneiskola, ezért ez
eddig nem valósulhatott meg. Az ifjúsági
csoportunk néhány tagja már tanult népzenét
(hegedû, brácsa) Fajkusz Attila népzeneoktatónál a Cinege Mûvészeti Iskola keretein
belül. A nagycenki közönség hallhatta is õket
zenélni a Hársfa Fesztiválon, ahol az
utánpótlás csoportot kísérték. Most szeretnék
elindítani egy mûhelyfoglalkozást heti
rendszerességgel, ahol az egyesület azon
felnõtt tagjai tanulnának népzenét, akik már
rendelkeznek zenei alapképzéssel egyéb
hangszereken.

Szeptember 10.-én egyesületünk a
Szakonyi Szüreti Napon vett részt a
felvonuláson, illetve tartott gyalogos - és
könnyûlovas harcászati bemutatót a falu
lakosságának.
Szeptember 17.-én a hegykõi Családi
Napok keretein belül tartottunk bemutatót.
Szeptember 24.-én a Cenki Szüreti Napok
felvonulásán vettünk részt. A vasárnapi
lovasbemutatót sajnos a rossz idõ miatt nem
tudtuk megtartatni, de a sátorban egy
gyalogos bemutatóval készültünk az
érdeklõdõknek.
Apródképzõ:
Október 8.-án elindult egyesületünk
apródképzõje. Minden szombaton 10:0011:30-ig várunk minden kedves érdeklõdõ
gyermeket.
Lehetõség van íjászatra (talpas - és lovas),
karikás ostor használatának elsajátítására,
csatacsillsg - és kelevéz hajításra,
szablyavívásra.
Németh Zsolt
Várunk mindenkit szeretettel!
elnök
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Nagycenk Község Önkéntes Tûzoltó Egyesülete
A Cenki Híradóban megjelent utolsó cikkünk
óta mozgalmasan teltek Tûzoltó
Egyesületének napjai, miután eseményekben
bõvelkedõ hónapokat tudhatunk magunk
mögött. Augusztus elsõ napjaiban
balesetekhez vonultunk. Kópházára egy
szomorú kimenetelû motoros balesethez
kaptunk értesítést, ahol tûzoltókkal és
mentõsökkel közösen végeztünk megfeszített
munkát. Nagycenk és Kópháza közötti
erdõszakasznál két autó frontális ütközéséhez
riasztottak bennünk, ahol több súlyos sérült
mentésénél segítettük a hivatásos szerveket.
Augusztus 9. és 16. között egyesületünk tagjai
a Sziget Fesztivál területének tûzvédelmi
biztosításában vállaltak közremûködést
Budapesten. A rendezvény valós idején túl, az
elõ- és utómunkálatokban is szerepet
vállaltunk, feladataink közé tartozott a terület
biztosítása, porral oltó készülékek
elhelyezése, a felkavart por miatt
rendezvényterületek locsolása, rendezvényi
sátorfelület lemosása, valamint riasztást
kaptunk a cirkuszban lábsérülést szenvedett
artistamûvész kiszabadításához. A búcsúi
rendezvények szervezésében és
lebonyolításában közösen dolgoztunk az
Önkormányzattal a hosszú hétvégén.
Logisztikai feladatokkal, fizikai munkával, a
gépjármûfecskendõ megtekintésének
lehetõségével, legfiatalabb tagjaink ehhez
kapcsolódó aktivitásával támogattuk a
szombat délutáni rendezvényeket. A búcsúi bál
a Tornacsarnokban került megrendezésre,
ahol büfé üzemelt és a Repeta Zenekar
biztosította a jó hangulatot az éjszaka
folyamán. Ezúton is köszönjük mindenki
részvételét a búcsúi programokon! A
soproni IKEA Industry családi napjának
biztosítása volt még a feladatunk, ahol a fõ
feladat mellett a kilátogató gyerekek
megtekinthették a tûzoltóautónkat. A hónap
végén kópházi mûszaki mentések során egy
árokba csúszott autóhoz és két autó ráfutásos
ütközéséhez vonultak tagjaink. Szeptember
elején a megyei versenyen négy egyesületi
tagunk versenybíróként tevékenykedett a
megyei szövetség felkérésére. Önállóan
beavatkozó egyesületként évente minõsítõ
gyakorlaton kell részt vennünk. Ezt a
favágással, feltételezett életmentéssel és
tûzoltással tarkított megmérettetést sikeresen
teljesítettük szeptember elején. Harkán került
megrendezésre az önkéntes tûzoltó
egyesületek összevont vizes-gyakorlata, ahol
egy feltételezett, több épületet érintõ háztûz
oltásának feladatait végeztük el további öt

egyesület közremûködésével.
Balatonfüreden részt vettünk az éves tûzoltó
szakmai napon, ahol a kiállítók bemutatták a
jelenlévõknek a legújabb eszközöket és
védõfelszereléseket, valamint tanulságos
szakmai és mentési bemutatókra került sor.
A szeptemberi hónap meghatározó
eseménye ismét a Nagycenki Szüreti Napok
voltak. Nagy szerepet vállaltunk a sátor
feldíszítésében, a felvonulók sorba
rendezésében és a felvonulás
koordinálásában. Vasárnap bemutatót
tartottunk, mely az idén egy mûszaki mentés
volt. Ennek során az érdeklõdõk egy
autóbalesetben oldalára borult gépkocsi
rögzítését, áramtalanítását és a sérültek
biztonságos kiszabadítását láthatták. A
hétvégére megérkezett esõs idõjárás miatt,
egyesületünk felajánlotta tûzoltó
szertárának kocsibeállóját gulyásfõzés
céljából, ahol remek hangulat kíséretében
készültek el az ételek, melyek kimérése már
a sátornál történt. A díszletbontásban
segédkeztünk a program zárásaként. A
szeptemberi beavatkozásaink során a
Village-be vonultunk egy sérült gázcsonk
gázszivárgásának megszûntetéséhez,

a Soproni utcában pedig kéménytûz oltásában
és a kémény kitisztításában segédkeztünk a
többórás beavatkozás során. Az október
szakmai oldalon beavatkozásokkal indult.
Menetközben autóra dõlt, ezzel anyagi kárt
okozó fa eltávolítását végezték kollégáink,
valamint egy oldalára borult kisbuszhoz
vonultunk, ahol beavatkozásra nem volt
szükség. Egy korábbi KEHOP pályázat
eredményeként egyesületünk eszköztára egy
utánfutóval bõvült, amit üzemeltetésre vehettünk
át Budapesten. Az M85 autóút mellett, Nagycenk
külterületén található Üzemmérnökségi telep
helyismereti foglalkozásán és gyakorlatán
vettünk részt a soproni és kapuvári hivatásos
tûzoltókkal együtt, ahol bemutatták az
épületeket, a közmûvek lekapcsolásának
lehetõségeit és tûzoltói szempontból fontos
egyéb mûszaki megoldásokat. Ezek után egy
feltételezett tûz oltási gyakorlatán vettünk részt.
A Lõvér Járási Mentõcsoport tagjaként
többhelyszínes gyakorlaton vettünk részt
Nagycenken, ahol fakivágást, szivattyúzást,
homokzsákolást és vihar okozta tetõkár
ideiglenes felszámolását végeztük.Ennél a
feladatnál valós körülmények között
cserépfedés leszedését és a tetõ ideiglenes
fedését végeztük el.
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Nagycenk Község Önkéntes Tûzoltó Egyesülete
A gyakorlattal részben egyidõben
segítségkérés érkezett, miszerint
Fertõendréden egy idõs asszony eltûnt és az
elhúzódó keresésében kérnek támogatást. A
csaknem egésznapos keresés, Endrédrõl
kiindulva az Ikva-patak és a Kardos-ér
árterének és patakmedrének átvizsgálásával
kezdõdött, majd külterületi, jobbára földutak
bejárásával Süttör, Agyagosszergény és
Petõháza területén zajlott. Tagjaink gyalogosan
megközelítõleg 60 km-t szilárd talajon, bõ 4 kmt pedig a nehezen járható patakmederben
tettek meg. A keresett személy Fertõendréd
határában szerencsés módon elõkerült.
Tûzoltó szertárunk udvarán biztosítunk helyet a
Nagycenk Beszélõ Kõemlékei Alapítvány
megbízásából történõ régi szobrok
felújításához, mely munkáknak eredményeit a
Kiscenki utcában, Fertõbozi úti nagykanyarban
és a 84-es fõút mellett felújított szobrokon már
láthatják. Az elmúlt idõszakban az
Önkormányzat kérésének is eleget tettünk,

így aggregátorral segítettünk,
csatornatisztítást és darázsfészek
felszámolást végeztünk, a játszótéren
vízóraakna víztelenítését vállaltuk, valamint
az Iparos Kör felkérésére növények
locsolását végeztük. Továbbra is folytatódik
tûzoltó szertárunk és területének építése,
melynek lassan a végéhez közeledünk. Az
elmúlt idõszakban egyeztetések, szegélykõ
lerakása, az aszfaltozás elõkészítése és
tereprendezés történt, A megálmodott
tûzoltó múzeum kiállítási tárgyai is
gyarapodnak, valamint az eddigi beszerzett
eszközök javítása, restaurálása
folyamatosan zajlik. Készüljünk a közelgõ
fûtési szezonra is a kémények,
fûtõberendezések, gázérzékelõk
ellenõrzésével, felülvizsgálatával,
javításával, hiszen ha jól mûködik a
házunk kéménye, biztonságban
tudhatjuk otthonunkat és szeretteinket.

Búcsú 2022.
Az idõ kegyes volt hozzánk, így
sikeresen lezajlott a búcsúi rendezvény!
A délutántól kezdve kirakodó vásár,
ugrálóvár, lufibohóc, csillámtetoválás és
arcfestés várta a gyerekeket. A programok
a Holle Anyó Színház zenés interaktív
mûsorával kezdõdött. A Gyõri Nemzeti
Színház mûvészei tartották az elõadást,
amelybe a gyerekek is aktívan
bekapcsolódtak és jól érezték magukat. A
Nyugati Vármegye Vitézlõ Rendje a
néptáncosokkal ki egészülve egy végvári
portyát mutatott be, magyar-török csata
jelenettel lovas és gyalogos
hagyományõrzõkkel egyaránt. Késõbb
egy interaktív állatos bemutatóra került
sor, amely nagy népszerûségnek
örvendett. A délután zárásaként egy
könnyû zenei koncert volt hallható
magyar és külföldi slágerekkel. A búcsúi
programokat egy jó hangulatú tûzoltó bál
tette teljessé.
Köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttek és
megtisztelték az eseményt a jelenlétükkel!
Reméljük mindenki jól érezte magát, a
programok elnyerték a tetszésüket és szép
élményekkel tértek haza! Köszönjük
mindenkinek a munkáját, akik lehetõvé
tették a rendezvény létrejöttét! Bízunk
benne, hogy jövõre ismét tudunk
színvonalas rendezvényt szervezni!

„Minden hatodik lakástûz a kéményben
keletkezik, idén már több ilyen esethez
riasztották a tûzoltókat. Azért, hogy a
kéménytüzeket és a szén-monoxidmérgezés veszélyét elkerüljük, célszerû már
most tenni otthonunk biztonságáért. Ha
gázzal fûtünk, akkor a kéményt kétévente, ha
szilárd tüzelõvel, akkor pedig évente
érdemes szakemberrel megnézetni. Éljünk
az ingyenes kéményseprés lehetõségével.”
Olvasható az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság honlapján. Hatalmas köszönetet
szeretnénk mondani mindenkinek, aki az adó 1
% felajánlásával az egyesületet tisztelte meg, s
a fejlõdésünket ezzel is támogatja! Köszönjük
megtisztelõ figyelmüket!
Ragats Péter
parancsnok
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Sportegyesület
Labdarúgó szakosztályunknál a
legkisebbektõl a legnagyobbakig
zajlanak a tornák, bajnokságok.
Büszkén mondhatjuk, hogy jelenleg több
mint 100 fõs utánpótlás bázissal
rendelkezünk U7-tõl U19-ig bezárólag. A
környékünkön mûködõ hasonló szintû
egyesületek közül a legnagyobb létszámú
utánpótlással rendelkezünk. Nagy öröm,
hogy mondhatni hónapról-hónapra egyre
többen szavaznak bizalmat a sportágnak
és az egyesületnek. Nagycenken kívül
több környékbeli településrõl is a mi
utánpótlás képzésünket választották.
Nagy feladat és nagy felelõsség, a
szakképzett edzõk lelkiismeretesen
dolgoznak, hogy folyamatosan fejlõdjünk
minden területen. Nyilván mindig vannak
bukkanók, van min fejleszteni, de jó úton
járunk! Fõ célunk, hogy a gyerekek
megszeressék a sportolást és egy jó
közösséghez tartozzanak. Hála a
szülõknek és a gyerekeknek a jó közösség
adott!
A legkisebbek az U7-es és U9-es
korosztályaink a Bozsik Fesztiválok
állandó résztvevõi. Mindkét
korosztályban két csapattal neveztünk, de
a létszámnak és a lelkes gyerekeknek
köszönhetõen gyakran akár 3-3 csapatot is
tudnánk indítani.
Az U11-es korosztályunk a Bozsik
Tornákon szerepel. Ebben a korosztályban
egy csapattal neveztünk, de az eddig
három Bozsikból kétszer két csapattal
tudtunk indulni, ami igazán nagy szó
ebben a korosztályban!
U13-as, U14-es és U16-os csapataink a
megyei bajnokságokban szerepelnek,
ahol a környék sportegyesületeinek
korosztályos csapataival mérkõznek meg.
U19-es és felnõtt csapatunk a Megyei II.
osztályban szerepelnek. Az elmúlt
szezonban U19-es csapatunk bronzérmet
szerzett, szezon elején a célunk az volt,
hogy tovább fejlõdjünk, a fiatal
játékosokat beillesszük a csapatba, a
rutinosabbak felkészítsük, hogy a
késõbbiekben felnõtt szintû játékosok
legyenek.

A jelentõsen megfiatalodott ifi
csapatunk jelenleg 100%-os
teljesítményt nyújtva (7 mérkõzés 7
gyõzelem) a második helyen áll 1 pontos
hátrányban az elsõ helyezettel szemben,
úgy, hogy egy mecccsel kevesebbet
játszottunk. Azon leszünk, hogy a
szezon végéig a lehetõ legtöbbet
fejlõdjünk és versenyben legyünk a
bajnoki címért! Ennek érdekében
nagyon sokat kell dolgozni és alázattal
harcolni a céljainkért!
Felnõtt csapatunk számára nem a tervek
szerint indult a bajnokság. A nyár
folyamán több kulcs játékos is távozott
ausztriai játéklehetõségek miatt. Ennek
ellenére is minõségi keretünk van, a
mérkõzések nagy részén jól játszottunk,
de sajnos a gól hiányzik a játékunkból.
Bízunk benne, hogy megfelelõ
munkával és hozzáállással ki tudunk
lábalni ebbõl a gödörbõl és
magabiztosabb teljesítményekre
leszünk képesek!
A Nagycenki Sportegyesület Facebook
oldalán hétrõl-hétre tájékoztatjuk az
érdeklõdõket az eredményekrõl és az
elõttünk álló mérkõzésekrõl.

Szeretettel hívjuk és várjuk a szurkolókat,
hogy sportszerûen buzdítsák a csapatot,
hiszen mindig szükség van a plusz erõre!
Szabó Bence
utánpótlás vezetõ, edzõ

Nagycenki Vegyeskar felhívása

Aktuális

Október 6. - Aradi vértanúkra emlékeztünk
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei
évben is a Nagycenki Széchenyi István
Általános Iskola október 6-án
megemlékezett az aradi vértanúkról a
Községháza dísztermében.
Idén az ötödik osztályos tanulók adták a
megemlékezõ mûsort, Szolgai Dávid tanár
úr felkészítésével. A diákok méltósággal
emlékeztek azokról a vértanúkról, akik
példát állítottak elénk hazaszeretetrõl,
összefogásról és az igaz ügybe vetett
töretlen hit fontosságáról.
Az iskola minden diákja részt vett a
megemlékezésen, így kicsik és nagyok
egyaránt méltóképp megemlékeztek az
aradi vértanúkról.

Aranyosi Ervin:
Az aradi vértanúk emlékére
Szabadság, mit legyûrt a zsarnok.
Egy nép mely gyászol, s ünnepel!
Temetni jöttünk és siratni,
de e nép többet érdemel!
A gõg, s a túlerõ legyõzött,
de büszke népünk fennmarad!
Õk tizenhárman ott nyugosznak,
nem népünk sírja lett Arad.
Ha hûvös, õszi éjszakákon,
a csillagokat kémleled,
tizenhárom ragyogó csillag
felülrõl õrzi népedet.
Hibáinkból tanulni kéne,
mert "megbûnhõdte már e nép"!
S a hûvös, õszi éjszakákon
érezd a HÕSÖK tekintetét...

Hirdetések

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk
Péter Sándorné
sz.:Szakál Julianna

(1956-2022)

Udvardi Imre János

(1946-2022)

Szeneczei Gyula

(1957-2022)

Fekete Ferenc

(1934-2022)

Gratulálunk!
Kõhalmi Hédi (2022.08.04.)
Németh Barbara Nóra és Kõhalmi Balázs
kislánya
Gergely Izabell (2022.08.05.)
Fábiánkovits Bianka és Gergely Tamás
kislánya
Májer Olívia (2022.08.15.)
Gábor Eszter és Májer Márk kislánya
Szalai Lotti (2022.08.19.)
Kontor Brigitta és Szalai Attila kislánya
Brummer Anna (2022.08.20.)
Markó Gabriella és Brummer Gyula
kislánya
Pölcz Emília (2022.08.24.)
Szabó Franciska és Pölcz Ádám kislánya
Blau Emma (2022.08.24.)
Giczi Adrienn és Blau György kislánya
Vései Kornél (2022.09.18.)
Kovács Szilvia és Vései Zoltán kisfia
Garamvölgyi Liza Tímea (2022.09.23.)
Nagy Dóra és Garamvölgyi Zoltán Gábor
kislánya
Fekete Vince (2022.09.28.)
Gyulai Dóra Anna és Fekete Barnabás
kisfia
Markó Zoé (2022.10.08.)
Füzi Bernadett és Markó Zoltán kislánya

