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Díszpolgári cím átadása - Simon Péter Nagycenk Díszpolgára
December 19-én a Községháza A képviselõ testület a kezdeményezést Mint ahogy az üzleti életben az ötleteit
dísztermében ünnepélyes keretek között zárt ülésén tárgyalta, és döntésében a megvalósította, úgy váltotta valóra a
került sor a díszpolgári cím átadására. javaslatot egyhangúlag elfogadta. nagycenki füzetekkel kapcsolatos

2012-ben a Képviselõ-testület, Matiasec
János képviselõ úr javaslatára úgy
határozott, hogy megalapítja, újra
létrehozza a Nagycenk díszpolgára címet.
Díszpolgári címet olyan köztiszteletben
álló személy kaphat, aki nem nagycenki
lakos, és valamely kiemelkedõen
jelentõs munkájával, támogatásával
vagy egész életmûvével mind a
községen belül, mind pedig
országosan olyan általános elismerést
szerzett, amely hozzájárult a község
hírnevének öregbítéséhez.
Azért beszélhetünk újraalapításról,
mert Nagycenk régmúlt történetében
már van példa arra, hogy ez a
megtisztelõ díj kiosztásra került.
1927-ben az akkori Képviselõ-testület
Ragats Gyula bíró vezetésével felépítette
a járás elsõ kultúrházát, ennek örömére
még abban az évben három
díszpolgári címet adományozott:
Gróf Bethlen István miniszterelnöknek
az ország rendjének helyreállításáért,
Herczeg Ferenc írónak Gróf Széchenyi
István halhatatlan érdemeinek
megörökítéséért végzett irodalmi
munkásságáért és dr. Östör József
országgyûlési képviselõnek a
község anyagi érdekeinek hathatós
támogatásáért ítélte oda a kitüntetést.
Majd tíz évvel késõbb Riedinger Károly
cukorgyári igazgatót a község életében
végzett értékes tevékenységéért
tüntette ki a képviselõ-testület.
Ezekhez a kiemelkedõ személyiségekhez
csatlakozott ötödikként Simon Péter,
aki elsõként kapta meg a jelenlegi
képviselõ-testület által újra életre
keltett Nagycenk Díszpolgára címet.

Indoklás: Simon Péter tõsgyökeres
nagycenkinek számít, általános iskolai
tanulmányait a helyi iskolában végezte.
Édesapja, dr. Simon Ferenc több mint
harminc évig volt a falu körzeti orvosa.
Simon Péter gyermekkora után elkerült
Nagycenkrõl, de mindig hû maradt
nagycenki gyökereihez. Édesapja
halála után ez a kötõdés tovább
erõsödött, és a mindenkori faluvezetéssel szorosan együttmûködve
több dologban tevékenyen részt vállalt.
A játszótér tervezésében és
finanszírozásában, ezzel a csodálatos
térrel lehetõséget biztosított
a gyerekeknek, családoknak a játékra,
a szabadidõ vidám és hasznos eltöltésére.
A falu sportjának támogatását
szívügyének tekinti. A labdarúgás
kiemelkedõ támogatója, évek óta
a csapat névadó szponzora.
Az iskola és óvoda támogatója,
és sok helyi kezdeményezés pártfogója.
Ilyen kezdeményezés volt 2008-ban
Szabó Attila, a nagycenki Széchenyi
István Általános Iskola korábbi
igazgatójának ötlete, két helytörténeti
kötet kiadása, melyhez kérte Simon
Péter segítségét. A sikeres üzletember
örömmel fogadta a felkérést, egyben
javasolta Nagycenki Füzetek néven
egy könyvsorozat elindítását.

- Különálló kötetek helyett egy
sorozatot indítunk el. Biztosan lesznek
népszerûbb és nehezen olvasható
darabok is, de sorozatba foglalva
mindegyiknek helye lesz majd az
otthonokban. Szeretnénk, ha a
Nagycenki Füzetek idõvel a faluval
foglalkozó dokumentumok tárházává
A községünkben mûködõ civil válna, egyre teljesebb képet adva a
szervezetek tagjai aláírtak egy település múltjáról – nyilatkozta
kezdeményezést, melyben díszpolgári Simon Péter 2008-ban a Kisalföldnek.
címre javasolták Simon Pétert.

elképzeléseit is. A Nagycenki Füzetek
nagyban hozzájárul ahhoz, hogy
Nagycenk szerepe erõsödjön a
Széchenyi kultusz ápolásában, és annak
öröksége a közgondolkodás részévé
váljon. A könyvsorozat a faluban a
korábbiakban létrejött, illetve a
napjainkban születõ értékeknek,
nagycenki alkotók mûveinek közkinccsé
válásában is segít, követendõ példákat
állít minden olvasója elé.
Simon Péter a fiatalkori emlékeihez, a
faluhoz és édesapjához hûen
igazi nagycenki polgár maradt.
A díjazottnak ezúton is szeretnénk
gratulálni, egyben kérni, hogy
továbbra is segítse, támogassa
szülõfaluját, a település fejlõdését,
a helyi közösségi életet, kultúrát,
hagyományõrzést!

Simon Péter,
Nagycenk Díszpolgára

Nemrégiben történt - Nemsokára következik
Advent Nagycenken - képekben

A betlehem a Széchenyi téren

December elején Kuzsner Péter
orgonamûvész adott koncertet a templomban.

Programajánló
2014 január-február
Január 12. vasárnap 17 óra
Emléktûzgyújtás a Doni áttörés
71. évfordulója alkalmából
Helyszín:
Széchenyi tér, Hõsi emlékmû
Január 14. kedd 16 óra
A Nefelejcs nyugdíjasklub
januári összejövetele
Helyszín:
Községháza
Január 18-19. szombat-vasárnap
Galambkiállítás
Helyszín:
Tornacsarnok

Advent második hétvégéjén a templomi kórust és vendégeiket hallgathattuk a templomban.

Sok érdeklõdõt vonzott az adventi vásár, melynek egyik fényponjta az ovisok lucázása volt.

Február 15. szombat
Jelmezbál civil szervezetek és az
Önkormányzat szervezésében
Helyszín:
Tornacsarnok
Március 1. szombat
Jótékonysági bál az Egyházközség
és az Önkormányzat szervezésében
Helyszín:
Tornacsarnok
Még idõpont nélkül: Téltemetés,
tánctanfolyam, alapszintû
számítástechnika tanfolyam.
(A tanfolyamok kellõ számú
jelentkezõ esetén indulnak.
Várjuk a jelentkezéseket!)

A karácsonyi koncerten a bécsújhelyi konzervatórium növendékei, az egyházi kórus,
valamint Kuzsner Péter és Élõ Máté lépett fel.

Átadásra került a Községháza elõtti tér,
melyet Albert atya szentelt meg.

Az adventi programokat pásztorjáték
zárta a templomban.

Köszönetnyilvánítás
A Széchenyi István
Caritas Csoport
Nagycenk köszönetét
fejezi ki mindazoknak,
akik adományaikkal
2013-ban is segítették
a rászorulókat, és
támogatták a segítõ munkát! Reméljük,
hogy az önök segítségével 2014-ben is
tudunk enyhíteni a rászorulók gondjain!
Köszönjük!

Közmûvelõdés
Vesszõ Ágnes: A vers vigasz - Balfon a lélek is gyógyul Ottjártamkor például egy biatorbágyi
Vesszõ Ágnes egyszerû, hétköznapi
ember. Kenyérkeresõ munkája
szerint takarítónõ. Tíz éves kora óta
ír verseket, naponta többet. Azt
mondja, neki olyan ez, mint másnak
a levegõvétel, csakhogy Ágnes a
verseivel nem csak magán segít. Több
százan vannak már, akik tõle kaptak
erõt, hitet, figyelmet, és elsõsorban
szeretetet. Hét év után nemrégiben
jelent meg második versgyûjteménye,
Érzelmek II. címmel.
A Balfi Gyógyfürdõkórházba belépve
azonnal szembetûnnek a fogadótér
sötét lambériáján világító papírok.
Mindegyiken egy-egy vers, vége-hossza
nincs a sorjázó lapoknak, több sorban,
egymás mellett és alatt csak versek.
A szerzõjük neve ismerõs, a Fertõbozon
élõ Vesszõ Ágnesrõl tudjuk páran, hogy
ír, régóta, sokat, a legváltozatosabb
témákban. De hogy kerül Balfra, és hogy
kerülnek a versei a fürdõkórház falára?
- Négy éve dolgozom itt, azelõtt nádszövõ
voltam, de megszûnt a munkahelyem.
Elõször a gyógyfürdõkórház konyhájában
kaptam munkát, de vágytam arra, hogy
közvetlen kapcsolatba kerülhessek az
itt lévõ emberekkel. Kijártam, hogy
felkerüljek osztályos takarítónõnek. Ági tízéves korában, a nagycenki
általános iskola újságjába írt elõször.
- Szabó Attila tanár úr ösztönzött, ez
sokat jelentett, hisz addig csak
magamnak írtam. Belsõ késztetésbõl
mindent, ami ért, versben fogalmaztam
meg. Ma sincs ez másként, nem tudok
úgy lefeküdni, hogy ne írnám le a
gondolataim. Sose gondoltam volna,
hogy valaha ilyen munkám lehet, nyolc
általánossal nem reméli az ember, hogy
álmai állását kapja meg. Pedig nekem
ez az! A helyemen vagyok. Egyszerû
munkásként átélhetem: tudok segíteni!
Elõrevisz, hogy van kinek írni, révbe
értem, sose akartam többet, és most
boldog vagyok – mondja. - Hosszúak a
folyosók, és sok a beteg ember. Olyanok,
akiknek nem csak a derekuk, a gerincük
beteg, hanem a lelkük is. Sok lelki
panaszt hallok. Felmosok, kiviszem a
szemetet, és közben hallgatom a
történeteket, a betegek kísérnek végig a
folyosón, és csak mesélnek, mesélnek...
Nekem közben nem áll meg a kezem,
teszem a dolgom. Õk talán nem is
sejtik, mennyit adnak nekem. Tódulnak
az ingerek, sok érzés, történet megérint.
Mindent begyûjtök, és leírok.

A hallott emberi sorsokat Vesszõ
Ágnes verssé formálva adja át a
betegeknek. Személyes versként,
ajándékba. Úgy viszik magukkal
a leírt sorokat a hazatérõk,
mint valami szuvenírt...
- Átélem, a vers tud vigasztalni.
Nõvérnek, orvosnak érthetõen nincs
ideje mindenki lelki bajait is
végighallgatni. Én szívesen teszem!
Van, aki olyan közel kerül hozzám,
hogy az otthonomban is vendégül
látom, barátságok szövõdnek. Sok
védtelen, elesett ember van, mindegy,
hány évesek és jómódban élnek-e
vagy nem. Mindenkinek kell valaki,
aki meghallgatja. Én nem teszek mást,
mint meghallgatom az embereket. Egy budapesti nyugdíjas tanárnõ írja
róla: „A gyógyulás reményével jöttem
Balfra. Arra nem is számítottam, hogy
a fizikai javulás mellé lelki
élményekhez is juthatok (…).
Megragadott az õszinteség, ami a mai
világunkból oly fájón hiányzik.
Együttérzése (…) örömmel tölt el.”
Másfél éve került ki a falra az elsõ vers.
Sinkovits Lívia a felelõse az
aktualitások kifüggesztésének a
gyógyfürdõben. Neki köszönhetõ,
hogy egyre többen találkoznak
Ági vigasztaló soraival, õ érezte
és érzi azóta is fontosnak, hogy
kikerüljenek a versek a falakra.
A betegek, akik verssel a kezükben
térnek haza a gyógyfürdõkúráról,
sokszor mondják, hogy „én is pont ezt
érzem, csak nem tudtam, hogy
mondjam el”. Az Ági iránti
rajongásuk azt jelzi, nem csak a
testnek kell a gyógytorna, de a
léleknek is kell a vigasz, az elfogadás.
- A verseim úgy tûnik, feledtetni tudják
az itt gyógyulók gondjait. Ráismernek
a saját érzéseikre. Nem tudtam, hogy
ez ilyen jó! - mondja ragyogó szemmel.

úrral, dr. Garádi Péterrel találkoztam,
aki lelkesedéssel beszélt Ági új kötetérõl.
- Kedvesség, érthetõség, és szimpátia.
Ezekkel a szavakkal tudnám a
legegyszerûbben jellemezni ezeket
a verseket. Közvetlenül és mély
megértéssel szólnak az emberrõl.
Te t s z e n e k n a g y o n ! - m o n d j a .
Dr. Kis-Antal Mária fõorvos asszony
is elismerõen beszél Vesszõ Ágnesrõl.
- Büszke vagyok, hogy ilyen dolgozónk
van! Én magam is olvasom a verseit. Vesszõ Ágnes szerény. A dicséretek
talán jólesnek neki, de ha nem lennének,
az sem változtatna semmin. Ági maradna
az, ki. Egy egyszerû, hétköznapi ember –
nem hétköznapi érzékenységgel és
szeretettel az emberek iránt: „Írok és
írok, telnek az évek. Szeretek és
szeretnek, engem ez éltet.”
Ve s s z õ Á g n e s É r z e l m e k I I . C í m û
verseskötete megvásárolható a
Polgármesteri Hivatalban.

In Memoriam
Maráz Imre
1926-2013
Életének 88. évében elhunyt Maráz
Imre tanár úr, aki hosszú évtizedeken
át tanította, nevelte nagycenkiek
generációit az általános iskola
tanáraként. Imre bácsitól Vesszõ
Ágnes versével búcsúzunk.
Maráz Imre tanár úr emlékére
A szívünk, lelkünk
Most gyászba esett,
Egy nagyra tartott embert
Veszítettünk el mi nagycenkiek!
Keze alatt generációk nevelõdtek,
Emberségre okított,
Átadta a múltat,
Építette a jelent,
És példa értékûen gondoskodott:
A jövõrõl!
Maráz tanár úr!
Egy szeretni való
Tiszta, igaz ember volt.
Õrizzük meg emlékét,
Szóljon érte imánk
És tudjon róla minden gyermek,
Hogy ki volt õ,
A jó tanító,
Aki most elment…

Hírek, információk
Galambkiállítás
2014. január 18-19-én
a Sportcsarnokban
A Nagycenki Sport és
Díszgalamb Szakoszály
és a V-142 sz. Galamb
és Kisállattenyésztõk
Soproni Egyesületének
közös szervezésében
immáron 6. alkalommal.
Nyitva tartás:
jan. 18. szombat: 8-18 óráig
jan. 19. vasárnap: 8-15 óráig
Eredményhirdetés:
jan. 19. vasárnap 14 órától
A rendezvényen az Országos King klub
is kiállítást tart Rába Kupa elnevezéssel.
A kiállítás ideje alatt tombola
és börze is várja az érdeklõdõket.
Mindenkit szeretettel várunk!

Utcabajnokság
Az idei évben is jó hangulatban,
sportszerû körülmények között zajlott
le karácsony elõtt a nagycenki
utcabajnokság. 8 csapat indult, a
gyõzelmet végül megérdemelten a
Játszótér utca csapata szerezte meg.
Második helyen a Rákóczi utca
végzett, a harmadik pedig Kiscenk
csapata lett.

TÛZIJÁTÉK!

Minden kedves olvasónknak
egészségben, sikerekben,
örömökben gazdag, békés,
Boldog Új Évet Kívánunk!
Az I. helyezett Játszótér utca csapata
Új elnökség a Sportegyesületben
December közepén tisztújító közgyûlést
tartott a Nagycenki Sportegyesület, mivel
a 2009 végén megválasztott elnökség
mandátuma lejárt. A rendkívüli közgyûlés
Bugledich Attilát elnöknek, Hofstadter
Attilát és Winkler Ernõt alelnököknek,
míg Pölcz Évát titkárnak választotta.

B.U.É.K!
Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk
Maráz Imre - szül.: 1926
Lugosi Lajosné - szl: 1949

Az újságot írta és szerkesztette:
Benke Éva
tel:0036/30/9595637
e-mail: konyvtar@nagycenk.hu
Kiadja:
Nagycenk Önkormányzata

