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Trianon
A történelmi Magyarország sorsát
megpecsételõ, a 20. század legnagyobb
magyar nemzetvesztését és történelmi
tragédiák sorát elõidézõ trianoni
diktátumot 1920. június 4-én, az elsõ
világháború lezárásaként írták alá a
versailles-i Nagy-Trianon palotában.
A Magyarországra rákényszerített
trianoni békeszerzõdés alapján
Magyarország elveszítette területének és
lakosságának mintegy kétharmadát.
Románia megszerezte a Partiumot és
Erdélyt, a délszláv állam a Délvidéket,
Csehszlovákia pedig a Felvidéket és
Kárpátalját.
A trianoni béke egy erõszakos diktátum
volt, és a nyomában fellépõ helyzet, a
gyõztes-vesztes ellentét kiélezõdése
nemcsak a 20. század második felének
nemzetközi politikáját, a magyar revíziós
törekvéseket, a megszerzett területekkel
gazdagodó új államok görcsös védelmét,
és az újabb világháborút idézte elõ. A
magyar nemzet szétszakításával, a magyar
állam ellehetetlenítésével, a magyarokat
sújtó kollektív erõszakkal és
megbélyegzéssel egy ezeréves állam és
nemzet sorsát pecsételte meg
végérvényesen.
A nemzeti összetartozás napja az 1920-as
trianoni békeszerzõdés aláírásának
évfordulójára emlékezõ, június 4-ére esõ

nemzeti emléknap Magyarországon,
melyet 2010. május 31-én iktatott
törvénybe az Országgyûlés.
Wass Albert szavai a nemzetrõl:
Abban a percben meg kellett volna
érezzem, hogy mit jelent magyarnak
lenni. Elsõsorban jelent örömet,
mindazt az örömet, ami becsületes
szándékban s a munkában megterem,
meg azt az örömet is, hogy az igazság
mindig erõsebb a hamisságnál, még
akkor is, ha hosszú ideig szemérmesen
eltitkolja erejét. Második sorban jelent
büszkeséget, hogy bírni tudtuk a
szenvedést, amit azért rakott Isten a
vállunkra, hogy általa megerõsödjünk
egyrészt, másrészt pedig tanuljunk
belõle és igazságosabbak tudjunk lenni
másokkal, mint azok voltak velünk.
Jelent még erõs és jókedvû elhatározást
is, hogy no világ, most aztán
csudálkozz, ha újra kezembe veszem a
kaszát. De ugyanakkor bánatot is
jelent, igaz testvéri bánatot azok miatt,
akik számára továbbá is a remény
marad magyarságuk egyetlen
vigasztalása. Ennyi mindent jelent
magyarnak lenni, és éppen az a szép
benne, hogy örömet is és bánatot is,
büszkeséget is és erõs elhatározást is
egyszerre jelent.

Hõsök napja
A háborúkban elesett katonákra emlékezõ
Hõsök Napját minden év májusának utolsó
vasárnapján tartjuk Magyarországon. A
megemlékezés eredete az 1917. évi VII.
törvényre vezethetõ vissza. Ebben mondták ki
elõször, hogy "nemzetünk hõsi halottainak
kegyelemteljes tiszteletét megfelelõ módon
kifejezésre kell juttatni és az utókor számára
meg kell örökíteni".
Nagycenken minden évben megemlékezünk
azokról, akik életüket adták a hazájukért.
Tisztelettel és hálával emlékezünk rájuk,
hiszen nélkülük nem létezne a mai
Magyarország.
Emlékezz!
Egy mécses imbolygó lángja;
egy néma fedetlen fõhajtás;
részvét és mélységes tisztelet!
A magyar nemzet fiai
soha nem hunyhatnak szemet
Hõseink dicsõ tettei felett!
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Polgármesteri beszámoló
Tisztelt Nagycenkiek!
Az önkormányzatunk 2021 elsõ
félévérõl szeretném Önöket
tájékoztatni.
A költségvetésünkben meghatározott
feladatokat ütemezetten az eredeti
terveknek megfelelõen végezzük.
A Széchenyi-tér átalakításának elsõ
üteme, az 1921-es népszavazási
emlékpark kialakítása befejezõdött. A
további tervezett munkálatok pályázati
támogatással valósulhatnak meg,
amennyiben a Magyar Falu programban
benyújtott pályázatunk támogatást nyer.
A Soproni utca felsõ végében lévõ
buszmegálló és gyalogátkelõ építése
befejezõdött, használatba került.
A játszótér kerítése megépült, használati
rend került kifüggesztésre, mely az összes
felmerülõ kérdésre megfelelõ választ
nyújt. A használati rend betartását
rendszeresen ellenõrizni fogjuk, a
felmerülõ kérdéseikkel nyugodtan
keressenek.
A közvilágítás energiatakarékos
korszerûsítése a teljes településen
megvalósult, pozitív fogadtatásban
részesült.
Elkezdtük az útépítést a Határsáv utcában,
teljesítve az ingatlan értékesítésben vállalt
kötelességünket. Következõ években
sorra kerülnek az önkormányzat által
kialakított további utcák is, szilárd
burkolatot kapnak. Ezúton is felhívom a
figyelmet, a magánkezdeményezésû és
magán értékesítési telkeknél az
önkormányzat nem fog utat építeni,
ezeket az utcákat közmûvekkel, útalappal
és szilárd burkolattal a lakóközösségnek
kell ellátni. Lakhatási engedélyt csak ezek
megléte után kaphatnak.
A Dózsa krt megszélesítése is megtörténik
az útépítéssel együtt, sajnos a rossz idõ
nem kedvez a kézi aszfalt terítésnek, ezért
húzódik el ez a beruházás. Egyenlõre ez
nem részesült elismerésben, de minden jó,
ha a vége jó.
Szakaszosan folytattuk a téli, kora tavaszi
idõszakban a
védett szederfasorok
tisztítását, ezzel kialakítva újabb
sétálóutakat.

Az újonnan kitisztított utak egyenlõre
nehezen járhatók, de a folyamatos fû
kaszálással ez szépen kialakul. Az
utóbbi idõben történt magán
fakivágások közösségi médiában
kerültek véleményezésre, ezzel
kapcsolatosan szeretném közölni,
Nagycenken, magán területen, nincs
védelem alá helyezett fa. Magán
területen nem kell engedélyeztetni fák
kivágását és ezt a helyzetet az
önkormányzat a továbbiakban is fenn
kívánja tartani, tiszteletben tartva a
magántulajdonhoz való jogot. Vannak
élethelyzetek (veszélyhelyzet elhárítás,
telekhasznosítás, építkezés stb.),
amikor a tulajdonos a saját érdekében
úgy dönt, hogy a csodálatosan szép fáját
kivágja.
Az M85 autóút építéssel és az út
átadásával a külterületen történõ
szemétlerakás nagymértékben
csökkent, de néhány helyszínen ez
továbbra is fennáll. Kizárólag csak az
Önök segítségével sikerülhet elkapni
szabálysértõt, akit azután egy
„felejthetetlen élményben” fogok
részesíteni, nem fognak érdekelni a
személyeségi jogai. Tapasztaltam, hogy
nem mindenki tud a zöld hulladék
elhelyezési lehetõségrõl, ezért
ismételten tájékoztatom önöket.
A zöld hulladék udvar, a 85-ös úton
Pereszteg felé haladva, Nagycenk vége
táblát elhagyva, jobb oldalon, a volt
szennyvíztelep udvarán van.
Nyitvatartás minden szombaton 8-12
óra között, kivéve ünnepnapokat.

Ezen a helyen minden zöld hulladék (fû,
gaz, faágak, fatörzsek) elhelyezhetõk,
kivéve kiszedett fák gyökere. Az
összegyûlt anyagot továbbhasznosításra
feldolgoztatjuk és elszállíttatjuk, ennek
magas bekerülési költsége van, ezért a
nagy mennyiség fogadása csak egyeztetés
után lehetséges.
Az új építésû lakóházaknál a tervezõk
benyújtják a terveket településképi
véleményezésre az önkormányzathoz. A
melléképületek tekintetében függetlenül,
hogy építés engedély köteles vagy sem,
szintén egyeztetni kell a nagycenki
önkormányzatnál. Ezt sajnos sokan nem
teszik meg és teljesen szabálytalan kerti
házakat, garázsokat, fatárolókat építenek.
Az építési teleknek csak az elõkert,
oldalkert, és hátsókert beépíthetetlen
területe által körül zárt, úgynevezett
építési területén lehet építményt
elhelyezni. Az építési terület
meghatározásánál segítséget nyújtunk.
Köszönetemet szeretném kifejezni, azért
a példás hozzáállásért, amit a
Nagycenkiek mutattak a COVID alatt. Az
oltási hajlandóság messze meghaladja az
országos átlagot, ez köszönhetõ a
háziorvosi szolgálat felelõségteljes
munkájának. Továbbra is kérem, aki nem
tette meg eddig, az oltassa be magát,
közösségben élve ennyi áldozatot meg
kell hozni. Az önkormányzatra tartozó
események látogatásánál szigorúan
betartatjuk a csak védettségi igazolással
történõ részvételt.

Csorba János
polgármester
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Egészségügyi aktualitás
Kedves Nagycenkiek!
Szeretnék pár fontos, hasznos, valamint
érdekes információt megosztani Önökkel a
körzet háziorvosi tevékenységével
kapcsolatban az idei év elsõ 5 nagyon
kemény munkával telt hónapját követõen.
A koronavírus oltások legfrissebb adatai
alapján (2021.06.02) a praxis 16 év feletti
lakosságát tekintve:
1494 fõ szerepel oltási listán (73 %)
1371 fõ kapott legalább egy oltást (67%)
Ahogy a beoltottak száma hétrõl hétre
jelentõsen emelkedett, folyamatosan
csökkent az új megbetegedések száma!
Hetek óta nincs betegünk kórházban, nincs
intenzív osztályon! Aki el is kapta a
koronavírust, de legalább egy oltást kapott,
minimális tünetekkel átvészelte a fertõzést!
Köszönöm mindenkinek, aki bízott bennünk és
felvette az oltást, ezáltal is hozzájárult saját
maga, szerettei és egész közösségünk
megvédéséhez és hogy visszatérhetünk
lassan a normál életünkhöz! Büszke vagyok,
hogy a körzet háziorvosa lehetek!
Kérnék mindenkit, hogy bíztassák azokat, akik
még nem regisztráltak, fontolják meg az oltást!
Aki nem védett, el fogja kapni a betegséget,
csak idõ kérdése mikor! Betegséggel pedig az
összes lehetséges súlyos szövõdmény
veszélyének teszi ki magát!
Továbbra is vigyázzunk egymásra és ne
feledkezzen meg senki a 2. oltás
fontosságáról, mert a teljes védettség azt
követõen 10-14 napra alakul ki!
Az újonnan, illetve jövõben oltásra
jelentkezetteknek szeretnénk pár hasznos
információval megkönnyíteni a koronavírus
oltás mielõbbi felvételét!
Online regisztráció: www.vakcinainfo.gov.hu
(2 percet vesz igénybe)
Ezt követõen otthonról, kényelmesen,
mindenki a számára megfelelõ napon,
idõpontban tud a soproni oltópontra
(Szívszanatórium-Soproni Lõverekben, Várisi
út 2) a számára elfogadott oltásra idõpontot
foglalni: www.eeszt.gov.hu
Nagycenk-Fertõboz Háziorvosi Rendelõ
néven elindítottuk zárt facebook csoportunkat
a praxisunkhoz tartozók számára! Célunk,
hogy a rendeléssel, betegellátással
kapcsolatos információk legkönnyebben
eljussanak Önökhöz! Mindenkit várunk
szeretettel, aki a praxishoz tartozik!
Kérjük csatlakozzanak, amennyiben van
facebook profiljuk!

Aki nem a mi betegünk, ne jelentkezzen a
csoportba, az ottani információk
kizárólag a mi betegeink számára
kerülnek kiírásra, számukra elérhetõek,
nem nyilvánosak! A csoport privát, zárt!
Természetesen az eddigiekhez hasonlóan,
akinek nincs facebookja, internete, azokhoz
is a korábbiaknak megfelelõen változatlanul
igyekszünk mielõbb eljuttatni a fontos
információkat! A csoport a praxis nagysága
miatti gyorsabb, kiegészítõ kommunikáció
miatt jött létre!
Kérjük Önöket, hogy amennyiben kérésük,
problémájuk (betegség, receptfelírás,
beutalók) adódik a megszokott módon
telefonon (360-036) vagy emailben
(drkoloszargabor@gmail.com) jelezzék!
Továbbra is szeretnénk fejleszteni a
rendelõt, az infrastruktúrát, a betegellátás
minõségét! Az eddigi tapasztalataink
alapján kérjük közremûködésüket a
rendelés hatékonyságának növelése
érdekében a következõekben:
-a rendelés elején, elsõ órákban az akut,
panaszos, orvosi ellátásra szoruló betegek
vizsgálata lenne fontos! Kérem az
adminisztratív jellegû megkereséseket a
rendelés második felére idõzíteni

(Igazolások, táppénzes papírok, beutalók,
receptfelírás)
-továbbra is elõzetes idõpont-egyeztetés
alapján történik a nem sürgõs betegek ellátása
(régóta fennálló panaszok kivizsgálása,
gondozás, jogosítvány alkalmassági vizsgálat,
szûrõvizsgálatok)
Külön kiemelném a receptfelírást
rendszeresen szedett gyógyszerek esetén:
Szeretnénk kérni Önöket, hogy a jövõben a
rendszeresen szedett gyógyszerek idõszakos
felírását 2-3 nappal a kiváltás elõtt jelezni
szíveskedjenek!
A következõ módokon tehetik meg:
-Postaládánkba dobva: olvashatóan név,
születési idõ megadása mellett a kért
gyógyszerek
-Emailen: drkoloszargabor@gmail.com
(név, születési idõ, kért gyógyszerek)
-A rendelés utolsó órájában telefonon,
amennyiben külön kérdés lenne ezzel
kapcsolatban
Köszönjük, hogy ennyien támogatják a
munkánkat és hogy ilyen szeretettel
fogadtak engem!
Jó egészséget kívánok!

Dr. Koloszár Gábor
háziorvos
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In memoriam Gráf Gyula
Gráf Gyula igazi lokálpatrióta volt,
iparos családból származott, így
természetesen hamar megtanulta az
iparos tisztességet és becsületet.
A szakmát Sopronban tanulta, az
ácsmesterséget, a kádárszakmát is
kitanulta. A faipari munkákban
ezermester volt. Munkája elismeréseként
megkapta az Arany Koszorús iparos
címet.
Az 1990-es évektõl aktívan támogatta a
soproni ipartestület tagjaként létrehozott
Nagycenki Iparoskört, melynek elnökségi
tagja.
A Nagycenki Iparoskör az Õ munkájának
is köszönhetõen alapító tagja lehetett a
Nagycenkért Alapítványnak.
Gráf Gyula munkássága nyomán
(németországi hagyományokat követve)
talán Magyarországon elsõként
Nagycenken került elhelyezésre
Iparosfa.
Egyesületté szervezte a nagycenki
galambászokat, kezdeményezésére

megrendezésre került az éves
galambkiállítás, majd havonta a kisállat
vásár.
2008-ban létrehozta Nagycenken a
R é g i
M e s t e r s é g e k
Szerszámkiállítását, amellyel az volt a
célja, hogy egy helyen megõrizzék a
régi iparos mesterségek szerszámait és
kultikus tárgyait, ezzel a jövõ
nemzedék számára hirdesse az
iparosok tevékenységét.
2011-ben a képviselõ testület
Nagycenkért díjat adományozott
számára, ezzel is elismerve a több
évtizedes munkáját, amit a faluért és a
közösségért tett.
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
és a település közössége is mély
fájdalommal búcsúzik Gráf Gyulától.
Köszönettel és tisztelettel tartozunk
a településért végzett munkájáért,
amely példaként szolgálhat
mindannyiunk elõtt. Emlékét örökké
õrizni fogjuk.

Utcanevek II.
Az elmúlt évben tájékoztattam Önöket a
Széchenyi lakópark utcáinak elnevezéseirõl.
Ígéretet tettem a többi újonnan kialakult
utcáink elnevezésérõl is tájékoztatást adok. Ez
egyéb okok miatt elmaradt, most kívánom
pótolni az adósságomat.
A Dózsa krt. szomszédságában kialakított
lakóparkban 8 új utca valósult meg, melyek ¾
részben beépültek.
Akácos út: a Dózsa krt. folytatása, nevét egy
legendáról kapta, mely szerint a népszerû dal
az „akácos út ha végig megyek rajtad én”
kezdetû Nagycenken született. A legenda
igazságtartalmát nem különössebben
vizsgáltuk, inkább emléket állítottunk neki az
utcanévvel. Az Akácos utcára merõleges két
utca a falunkban jellegzetes két fa fajtáról, a
nyárfáról és a fûzfáról kapta a nevét. A két
zsákutca méretébõl adódóan lett köz, vagyis
Nyárfa köz és Fûzfa köz.
Cukorgyári út: 1855-ben sziléziai gyárosok a
Széchenyi családdal kötött megállapodás
alapján cukorgyárat alapítottak. A gyár a mai
mezõgazdasági szövetkezet helyén és annak
környékén állt, fénykorában 590 fõt
foglalkoztatott. A cukorgyárat iparvágányok
kötötték össze a szombathelyi és gyõri
vasútvonalakkal. A fertõbozi állomást és a
cukorgyárat összekötõ iparvágány
nyomvonala a mai múzeumvasúti pálya egy
része volt, majd folytatva keresztezte a
fõútvonalat és egyenes vonalban a Cukorgyári
úton haladt. A Cukorgyári út lakott felének
közepén egy nagy ívben fordult a gyár
irányába. Ezen a vasúti pályán történt a
cukorrépa beszállítása és a késztermék
kiszállítása. 1931-ben a cukorgyártás
véglegesen megszûnt, de a Petõházi
cukorgyárral történt egyesülés után a
raktározás tovább folyt. A gyár répamag
nemesítõ üzemmé alakult. A faluban ismert
„Matyi vonat” még a hatvanas évek elején is,
idõnként üzemelt.
Határsáv utca: Az elsõ világháborút lezáró
Trianoni békeszerzõdés, majd az 1921-es
népszavazás meghatározta Nagycenk déli
település határát, mely megegyezik az osztrák
magyar határral. A második világháború után,
Ausztria 1955-ös függetlenségét követõen, ez
a határ a két ideológia - kommunista és a
kapitalista - határa lett.
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Utcanevek II.
Elõször 1949-tõl akna zárat telepítettek a
határra, de ezekkel sok gond volt ezért 1955ben felszedték. Így volt lehetõség az 1956-os
forradalom leverését követõen a zöld határon
történõ menekülésre. A „vasfüggöny”
helyreállítása 1957-ben szintén aknazárral
történt a határ nyomvonalán. Idõvel ez is sok
balesetet okozott, ezért 1965-tõl ezeket is
felszedték. A 240 km hosszú osztrák-magyar
határon 1966-tól S 100 rendszerzû elektromos
jelzõ rendszert telepítettek. Ez a védelmi vonal
a tényleges határtól több száz méterre vagy
több kilométerre a magyar oldalon került
felállításra. A rendszer több soros
szögesdróttal zárt kerítésbõl állt, melybe 24
voltos feszültséget vezettek, ha valaki
megérintette vagy megrongálta azonnal jelzett
a határõrségre. A riadó során a katonák
kutyákkal néhány perc alatt a helyszínen
voltak, a határsértõ mire elérte volna a határt,
elfogták. A mellékelt térképen látható, hogy
Nagycenk területének közel a fele el volt
zárva. Az elzárt területre csak munkavégzés
céljából (mezõgazdaság, erdõgazdaság,
vadgazdálkodás) határsávi engedéllyel
lehetett belépni. A gyakorlatban ez úgy történt,
jelezni kellett a belépési szándékot, a
munkavégzés pontos helyét, a járõr a
megfelelõ kapunál ellenõrizte a személyes
papírokat és a jármûvet kívül-belül. Sötétedés
elõtt el kellett hagyni a területet, mert ha nem
tette meg az illetõ, azonnal keresni kezdték.
Ezen a határsávon keresztül jártak a SopronSzombathely vasútvonalon közlekedõ
vonatok Nagycenk és Kópháza között. Minden
vonatra felszállt két fegyveres katona egy
kutyával, nyitott vonatajtó lépcsõjén állva,
élesre töltött fegyverrel biztosították, nehogy
valaki kiugorjon a vonatból és átszökjön
Ausztriába. A területre három belépési ponton
lehetett bejutni, az egyik kapu a Gyár utca
végén az új lakópark elsõ ingatlanjának a kert
végében volt. Az új lakópark területének két
harmada a határsávban volt, úgyszintén a
teljes szederfasor, a horgásztó, a köves erdõ,
újtag és erdeje. A határõr laktanya most került
felújításra, lakások lettek kialakítva belõle. A
hetvenes, nyolcvanas évek alatt állandó 50 fõ
sorállományú határõr és 4 határõrtiszt végezte
a Nagycenk területén lévõ határsáv védelmet.
Az utcanévvel emléket kívántunk állítani
ennek a történelmi tévedésnek.

Csorba János
polgármester

Akácos út
Nyárfa köz
Fûzfa köz
Kövesmezei út
Cukorgyári út
Határsáv utca
Nagy Gyula utca
Fennesz Rezsõ utca

Határsáv
utca
leírásának
melléklete.
A piros vonallal jelölt terület
mutatja az egykori határsávot!
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Horgászegyesületi hírek
A r a n y p a t a k h o rg á s z e g y e s ü l e t a
járványügyi korlátozások feloldásával
megtartotta az éves rendes közgyûlését,
amelyen a tagság elfogadta az idei évre
vonatkozó szabályváltoztatásokat.
Június elsejével újra horgászható a
Laposréti-tó a napijegyes horgászok
számára is, a pontytilalom lejártával. Az
idei évtõl a felnõtt napijegy ára 5.000
Forint, az ifjúsági jegyé pedig 2.000
F o r i n t . A h o rg á s z o k k ö r é b e n a
legnépszerûbb a sportjegy, amivel
napkeltétõl-napnyugtáig lehet horgászni,
de hal elvitelére nem jogosít. Ára 2500 Ft.
Napijegyet továbbra is csak érvényes
állami horgászjegy birtokában
vásárolhatnak a gyerekek, az ifjúsági és a
felnõtt horgászok is a következõ
helyeken:
BioLex gazdabolt Nagycenk, Dózsa krt.
4.
Fehér ló vendéglõ Nagycenk Vám u. 1.
Kópházi horgászbolt Kópháza, Soproni
u. 21/B.
Angel Sport horgászbolt Sopron, Ötvös u.
12.
A napijegyesek számára a legnagyobb
elvihetõ hal súlya 3 kg, de egy nap
maximum 5 kg ponty vagy amur vihetõ el.
Egyéb halakból, mint a kárász vagy a
keszeg 3 kg a napi limit. Bizonyos
halfajokat méretkorlátozással is védünk, a
compó egész évben védett hal. Napijegyes
ragadozó halat nem vihet el.
Horgásztavunkon a 2021-es évtõl a
halmatrac használata mellett a digitális
halmérleg is kötelezõ (a megtartani
kívánt halaknál), illetve a horog ütötte
seb lefertõtlenítése (sebfertõtlenítõ)
azoknál a halaknál, amelyeket a
horgász visszaenged a vízbe!
Aktuális híreinket megtalálják az
egyesület Facebook oldalán (Aranypatak
Horgászegyesület Nagycenk),
honlapunkon: www.aranypatakhe.hu
Szeretettel várunk mindenkit a
horgásztónál és a szabadidõparkban!
Az egyesület vezetõsége

Egyházközségi hírek
Visszatérni a régi kerékvágásba vagy a járt
utat ne add fel a járatlanért!
Az idõsebb generáció bizonyára még jól
ismeri ezeket a mondásokat. Sõt, talán még
ezek szerint él. Amit szülei, nevelõi belé
neveltek, aszerint él. S talán a mai korból
pont ez hiányzik, hogy a jól bejárt utat, a
megtapasztalt bölcsességet, tudást, a
megélt hitet továbbadjuk. De mi lesz velünk,
ha mindezeket feladjuk és helyébe a
nihilizmus kerül? Mi lesz velünk, ha az
õseink által megélt hit már nem jelent
keretet, tartást életünknek? Mi lesz velünk,
ha Isten helyet magunkban, a pénzben, az
anyag birtoklásában hiszünk? Nem akkor
kell félnünk, amikor baj van, amikor meg kell
tapasztalnunk korlátainkat. Úgy kell élnünk,
hogy mindezt megelõzzük. Nagycenk
legmagasabb pontján a Szent István
plébániatemplom és elõtte gróf Széchenyi
István szobra áll. Mindkettõ üzenet és jel
minden kor számára. Szeresd az Istent és
tiszteld a szülõhazád, annak kultúráját,
történelmét, hagyományát!

Kedves Olvasó!
Lassan talán lecsendesedik a pandémia,
lassan talán visszatér életünk a régi
kerékvágásba. De vajon vissza tudjuk-e idézni
és jelenvalóvá tudjuk-e tenni szüleink,
nagyszüleink tanítását.
Tudunk-e az õ hitükkel imádkozni, az õ
reményükkel Istenbe kapaszkodni. Akarjuk-e
építeni hazánkat vagy csak saját
boldogulásunkat keressük?
A magyar szentek és a magyar történelem
nagyjai álljanak elõttünk példaképül. Merjük a
már jól bejárt utat járni, és merjünk a modern
kor közömbösségének nemet mondani.
Szívbõl kívánom, hogy ne csak Nagycenken
éljünk, hanem Nagycenken közösségben
éljünk.

Szarka Gábor
Plébános
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Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Utolsó cikkünk megjelenése óta a mentõ
tevékenység mellett folytatódnia kellett
a fontos és a vírushelyzettel kapcsolatos
feladatok végrehajtásának. Néhány
eseményre szeretnék kitérni az elmúlt
csaknem három hónapból.
A beavatkozásainkat figyelembe véve 13
alkalommal vonultunk tûzesetekhez és
mûszaki mentésekhez. Beavatkoztunk
Nagycenken, Kópházán, Hidegségen és
Peresztegen is, csakúgy mint ezeket a
településeket érintõ nagyobb forgalmú
közutakon. Tûzesetek tekintetében
vonultunk égetéshez, kéménytûzhöz és
tûzjelzõ jelzéséhez is. Egy alkalommal
Sopron város védelmére kértek bennünk,
mialatt a soproni hivatásos egységek egy
üzemcsarnok tüzének oltását végezték az
Ágfalvi úton. Az eset idején a laktanyában
háttérfeladatokat végeztünk.
Mûszaki mentések terén több alkalommal
vonultunk kidõlt fákhoz. Az elmúlt
hónapok sajnos közlekedési balesetek
felszámolása révén több alkalommal
adtak munkát tûzoltóinknak. Különbözõ
fokú sérülésekkel járó karamboloknál,
illetve úttest elhagyási baleseteknél kellett
beavatkozniuk a kollégáknak ebben az
idõszakban. Itt kiemelném a március végi
esetet, amikor a 85-ös fõút peresztegi
szakaszára kaptunk értesítést, ahol egy
személygépkocsi oszlopnak és beton
tereptárgynak ütközött. Tagjaink a
sopronkövesdi és soproni hivatásos
tûzoltók kiérkezéséig a feszítõ-vágó
alkalmazásához a mentést elõkészítették,
majd segítették a munkát az eset során,
ahol súlyos sérültek kiemelését is végre
kellett hajtani. Anyagi kárral járó
mentésnél vettünk részt a kópházi M85
körforgalomban, ahol egy kamion

rakományát kézi erõvel le, majd az
érkezõ mentesítõ kamionra fel kellett
rakodni bõ háromórás folyamatos
munkavégzéssel.
Az egyesületet érintõ egyéb
eseményekbõl is kiemelnék néhányat.
Pályázatokat készítettünk és
nyújtottunk be mind tûzoltó, mind
mentõszervezeti vonalon. A
mentõcsapat tagjaként mûködési
költségekre beadott pályázatunk
sikeres volt, itt a szerzõdéskötés van
folyamatban, a tûzoltó pályázat
elbírálás alatt áll. Megérkeztek egy
korábbi pályázat keretében elnyert
védõfelszerelések is, melyek
kollégáink biztonságát szavatolják a
bevatkozások során, hatalmas lépést
jelentve egyesületünknek. A templom
melletti kerítés fellállítását végeztük el
április folyamán. A faluban faápolási
munkát végeztünk túlnõtt fákon.
Sajnos két temetésre is utaztunk, ahol
ismerõs tûzoltóktól vettünk végsõ
búcsút.
Májusban 6 kolléga tett sikeres
vizsgát kisgépek üzemeltetésébõl,
szakmai fejlõdésükrõl bizonyságot
téve. Az épülõ múzeum kiállítási
tárgyainak gyarapítása is tovább
folytatódott, újabb felszerelésekre
bukkanva s azokat beszerezve. Sor
került egy online konferenciára is, ahol
az aktualitásokról értesültünk az
országos vezetõ szerv részérõl. A
szertár fejlesztésén továbbra is
végeztük az aktuális munkákat. A
majdani oktatóterem régi ablakait
kiszedtük, az újak pedig beépítésre
kerültek. A panelozáshoz szükséges
vasak felületkezelése is megvalósult
több lépcsõben.

A múzeumba beépítésre kerültek az
ablakok s a zárt helyiség ajtaja is, ezzel
összefüggõ kõmûvesmunkákat is
megvalósítottunk. Jelenleg a vakolási
munkák vannak folyamatban. Belül
készen van a vállalkozó, most a külsõ
falak következnek. A külsõ körlet
karbantartására szintén folyamatosan
próbáltunk idõt szakítani. A zöldfelületek
karbantartása, talajmunkák kerültek
megvalósításra. Megérkeztek az
utcafronti kerítéselemek, így
megkezdhetjük a kerítés építését és a kapu
kialakítását. Ezek a munkák újra látványos
változást eredményeznek a kialakuló
létesítmény képén.
Figyeljünk a következõ hetekben a
hamarosan szünetüket megkezdõ
óvodás és iskolás gyermekekre, akik
néha nem megfelelõen mérik fel a
közlekedés helyzeteit, a tûzmegelõzés
kapcsán pedig tartsuk tiszteletben az
éppen aktuális tûzgyújtási tilalmat, a
nyílt láng használatának szabályait,
emellett a tûzoltás feltételeinek
biztosítását. Természetesen a kültéri
fõzéshez, sütéshez gyújtott tûzzel is
bánjunk óvatosan, bármilyen
formában is használjuk azt.
Mára már nem csak a fiatalok használják a
közösségi médiát, hanem szinte minden
korosztály. Kérjük csatlakozzanak minél
többen ezekhez a csatornákhoz, ezzel is
segítve és támogatva egyesületünk
munkáját
Ragats Péter
parancsnok

Aktuális
Meghívó - Szent Iván éji mulatság
Szent Iván éjszakája (más néven a
nyárközép éjszakája) a június 23-áról
24-ére virradó éjszaka, amelyet a nyári
napfordulótól (június 21.) három nap
választ el. Ez volt a csillagászati nyár
kezdete az év legrövidebb éjszakája,
amihez világszerte világi és egyházi
ünnepek kapcsolódnak. Az emberek
számára a fény (a megújulás) és a sötétség
(az elmúlás) váltakozása mágikus
eredettel bírt, ezért az ezen az éjszakán
gyújtott tüzekkel a sötétséget ûzték el. A
két ünnep szétválása a tropikus
idõszámítási és a korábbi naptárreformok
sajátosságainak köszönhetõ. Szent Iván
éjszakája a szerelem, a tûz és a varázslat
éjszakája, és mint a szépirodalomból
ismert hagyomány szerint a szerelmesek

az erdõbe szöknek, tüzet ugranak, hogy
megpecsételjék szerelmüket. Ezen az
éjszakán a szenvedélyek lángra
lobbanhatnak és életre kelhet a
tündérek, koboldok, szellemek
ámulatba ejtõ világa.
Ezt az éjszakát próbáljuk megidézni
mindnyájunk örömére június 26-án
20 órától Nagycenken a Kis (platán)
állén a Szent Iván éjszakai
mulatsággal.
Szeretettel hívjuk és várjuk az
érdeklõdõket! Reméljük sokan
elfogadják a meghívást!
A helyszínen büfé üzemel, valamint a
Váradi duó nevû zenekar szolgáltatja a
talpalávalót!
A szervezõk

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk
Potyondi Pálné
(1927-2021)
sz.: Bakody Erzsébet
Gráf Gyula
(1948-2021)
Balogh József
(1960-2021)
Pál Gyula
(1946-2021)
Szommer Rezsõné
(1932-2021)
sz.: Michtits Mártonka
Nemes Józsefné
(1947-2021)
sz.: Brummer Ágnes Mária
Farkas Tibor Antal
(1948-2021)
Bán Sándorné
(1936-2021)
sz.: Licskai Erzsébet
Winkler Ernõ
(1940-2021)
Varga György
(1947-2021)

Gratulálunk!
Lukácsi Adél (2021.02.25.)
Horváth Dzsenifer Evelin és Lukácsi
Ádám kislánya
Rabatin Dániel(2021.03.28.)
Rátkovics Krisztina és Rabatin Roland
kisfia
Kovács Ariana (2021.04.09.)
Nagy Tímea és Kovács Adriano Roland
kislánya
Ivánkovics Dávid (2021.04.17.)
Várnagy Nikoletta és Ivánkovics Dávid
kisfia

