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Hûség napja - 1921-es Népszavazás 100. évfordulója
A Hûség Napja van, 100 éves évfordulót
ünneplünk.
Az 1921. évi soproni népszavazás
emlékére, a nemzethez és a hazához való
hûségrõl tanúságot tevõ polgárok elõtt
fejet hajtva, 2001-ben a Magyar
Köztársaság Kormánya rendeletet alkotott
és december 14-ét a Hûség Napjává
nyilvánította.
Mi is az a hûség?
Definíció szerint, a hûség hosszútávú
elkötelezõdés személy, közösség vagy
nemes ügy, cél iránt.
A hûség a görög ðéìóôéò (pisztisz) szóból
származik, melynek jelentése többek között
megbízhatóság, becsületesség, ígéret,
biztosíték, szerzõdés, letét, oltalom és hit.
Ezek nagyon komoly jelzõk. És igen, ilyen
komoly, nagy jelentõségû volt az a döntés is,
amit elõdeink meghoztak 1921-ben!
Mindannyiunk elõtt ismert, hogy az I.
világháborút lezáró, 1920. június 4-én aláírt
trianoni békeszerzõdés Sopront és környékét,
8 települést, köztük Nagycenket is, a késõbbi
Burgenlanddal együtt Ausztriának ítélte.
Azonban ezt a döntést nem akarták elfogadni
az itt élõ magyarok. Ennek nyomán fegyveres
konfliktusok törtek ki. A felkelõk megtámadták
az átvételre érkezõ osztrák
csendõrcsapatokat. Az ütközetek a Velencei
tárgyalásokhoz vezettek.
A konferencián a Bethlen István
miniszterelnök és Bánffy Miklós
külügyminiszter vezette magyar delegáció
elérte, hogy Sopronban, és a város
vonzáskörzetében fekvõ nyolc faluban
Ágfalván, Balfon, Fertõbozon, Fertõrákoson,
Harkán, Kópházán, Nagycenken,
Sopronbánfalván,
népszavazáson
döntsenek a hovatartozásról.
A szavazás az akkori jegyzõkönyv szerint a
következõképpen zajlott le: „minden szavazó
egy borítékot kapott két cédulával. A kék színû
cédulán Magyarország, a narancsszínû
cédulán Ausztria felirat szerepelt. Aki
Magyarországra szavaz, az Ausztria céduláját
eltépi, és eztán mindkét cédulát visszateszi
aborítékba. Aki Ausztriára szavaz, az
Magyarország céduláját tépi el, mielõtt
visszateszi a borítékba.”

A voksolás hazánk számára csodás
gyõzelemmel zárult. A települések lakói
Magyarország fennhatóságát választották.
Sopron és környékének lakossága
népszavazáson döntötte el, hogy összesen
257 km² Magyarországhoz vagy Ausztriához
tartozzon-e. Ez volt a trianoni békeszerzõdés
egyetlen komolyabb területi revíziója, amit a
nagyhatalmak tartósan elfogadtak.
Sopron és környéke 65,08 százalékos
arányban Magyarország mellett voksolt.
Mi nagycenkiek, büszkén mondhatjuk, hogy
Nagycenk lakosságának 99,5 százaléka
szavazott Magyarország mellett. Ilyen
egyértelmû kiállás sem Sopronban, sem a
többi községben nem született!
Legendák születtek a magyarság melletti
kiállásról, és ezek máig fennmaradtak. Az
egyikük Gyökhegyi Jánostól származik, aki
Nagycenken született, és apja a
Széchenyiek intézõje volt, miszerint
megjelent a gróf úr szelleme is a
voksoláson… és a következõket mondta:
„ez a föld magyar volt, és magyar is
marad”
A népszavazás eredményét Párizsban 1921.
december 21-én a Nagykövetek Tanácsa
tudomásul vette, és így a szavazásban részt
vevõ települések hivatalosan is
visszakerültek Magyarországhoz.
Nagycenk tehát magyar maradt és 2002.
szeptember 21-én (Gróf Széchenyi István
születésének évfordulóján) Nagycenken, a
népszavazás emlékére Hûségkút állíttatott. A
térplasztika az országfát ábrázolja, tetején a
magyar címerrel, melyet turul tart a
csõrében.

A kúton a következõ felirat látható:
“A nemzethez és a hazához való hûségrõl
1026 igen 5 nem arányban tettek tanúságot
a nagycenki polgárok.”
Ez a kút, ez a tér került most felújításra a 100
éves évforduló tiszteletére.
100 év távlatában emlékezzünk tisztelettel
elõdeinkre, õseinkre, akik akkor bátran,
határozottan, rendíthetetlenül döntöttek.
Abban a nehéz gazdasági és politikai
helyzetben, egyedüliként mentek szembe
Európában a „nagyhatalmakkal” és próbálták
menteni a menthetõt, egy mind a mai napig
érthetetlen, igazságtalan, kilátástalan és
kiszolgáltatott helyzetben.
Az összefogás, a közös cél iránti
elkötelezettség, a hit, a hûség meghozta az
eredményét.
Legyen ez példa nekünk, és egyben
kötelesség elõdeink emlékének tiszteletére,
hogy hittel, hûen, egységben és
elkötelezetten álljunk mindig a tradicionális,
nemzeti, magyar ügyek mellett!
Aranyosi Ervin: Piros, fehér, zöld
Piros, fehér, na és a zöld,
egy színesebb jövõt varázsol,
felébred lelkünkben a tûz,
a csodás nyelvünk parazsától!
Piros az erõ, fehér a hûség,
a zöld az reményt ad nekünk,
hogy a földi lét viharában,
nem süllyed el a nemzetünk!
Lukácsné Kolonits Zsuzsanna
Nagycenkért díjazott

Önkormányzati hírek

A titokzatos idegen

Nagycenkért díj
A méltatások a december 17-i Hûség napi ünnepségen hangzottak el!

Száz évvel ezelõtt a Nagycenkiek a mai
közéleti mércével értékelve, példátlan
részvételt és példátlan arányú döntést
hoztak a népszavazáson.
Mindkét esetben több mint 99%.
A hazaszeretetnek, mint követendõ
példának az emlékére a Széchenyi tér
egy részébõl népszavazási emlékparkot
alakítottunk ki, melyet a mai napon
ünnepélyesen átadunk.
Ez a park egész éven át emlékeztet
bennünket nagycenkieket és a hozzánk
látogató turistákat, hogy itt, ebben a
faluban éltek olyan egyszerû
mindennapi emberek, akik az ország
sorsát képesek voltak befolyásolni.
A falunk közösségét ma is az összefogás
jellemzi, természetesen nem sorsdöntõ
kérdésekben kell helytállnunk, de az
eredménye, a jóérzésû létünket
meghatározza.
Az önkormányzat minden évben egy
nagycenki személyt, aki több éven át a
falunk közösségéért önzetlenül
tevékenykedett, Nagycenkért Díjjal
jutalmazza.
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata a 2021-es évben a
Nagycenkért Díjat Lukácsné Kolonits
Zsuzsanna Friderikának
adományozza.
Lukács Zsuzsi, ahogy a faluban ismerjük
tõsgyökeres nagycenki lakos, édesanyja
Deutsch Panni néni már 1994-ben
megkapta falunk legnagyobb
kitüntetését, a Nagycenkért Díjat.
A szülõi példa erõsítette benne, a vele
született, közösségben gondolkodó, a
közösségnek gondját viselõ magatartást.
Már gyermekkorában országos szavaló
versenyeken szerepelt, énekkarban és
kamara kórusokban énekelt.
Tagja volt az édesanyja által vezetett
Faluszépítõ Egyesületnek, alapító tagja a
Nagycenki Polgárõr Egyesületnek,
melyben a férje az elnök.
15 éve tagja a helyi vöröskereszt
szervezetnek, kettõ éve az elnöke.
Tíz éve vezetõségi tagja a Friends of
Europe egyesületnek, elnöke a 2020-ban
alakult Nagycenk Kulturális és Szellemi
Örökségért Alapítványnak.A Fertõ-táj
Tájegységi Értéktárban Nagycenk
települési mentora, tagja a Széchenyis
öregdiák társaságnak, mellyel
mindenévben megszervezi a
A titokzatos idegen. Gráf Mónika grafikája „Széchenyis szívvel” mûvészeti
Ma az 1921. december 16-i
népszavazásról mesélek, ahol a falu szinte
minden lakosa úgy döntött, hogy
Nagycenk magyar marad. Egy sokáig
ismert monda szerint a szavazáson egy
különleges idegen is megjelent:
Déli 12 órakor egy ember állt a bizottság
elnöke elõtt, egy sárgásbarna arcú,
körszakállas férfiú. Csak áll-áll, balkeze
kardja markolatán.
- Kicsoda Ön? kérdezi az ezredes
- Én gróf Széchenyi István vagyok.
Az ezredes nézi a jegyzéket...
- Sajnálom gróf úr, az Ön nevét nem
találom a listában
-Tudom - feleli csendesen -, de én a
halottak nevében jöttem szavazni.
Nevükben jöttem megmondani
Önöknek, hogy ez a föld magyar volt és
magyar is marad.
Az ezredes csodálkozva bámul a
jelenségre, a beosztott francia és olasz
tisztek mindannyian harctereket megjárt
katonák
sápadt arccal meredtek a
tüneményre, aki mereven néz szembe
velük, s most angolul mondja:
-Ne felejtsék el uraim: Magyarország
nem volt, hanem lesz!
Szavait megismétli franciául, olaszul,
németül és végezetül magyarul. De akkor
már utolsót kondult a harang, s az utolsó
kondulásra
volt-nincs -, eltûnt a
terembõl.

kiállítást az Alkotóházban. Az
Alkotóházhoz különös az érzelmi
kötõdése, hiszen férje ebben a házba
született és gyerekként sokat játszottak az
udvarában.
Felsorolni is nehéz, mennyi községi
rendezvényben vállalt szervezõ szerepet,
gyalog és kerékpáros túrák, jelmezbál,
kiállítások, idõsek napja, koncertek,
megemlékezések, táboroztatás, kézmûves
foglalkozások.
Tíz éven keresztül az önkormányzati
hivatalban dolgozott, mint
anyakönyvvezetõ, igazgatási ügyintézõ,
szinte minden Nagycenkinek volt ügye,
aminek a megoldása az Õ precíz
munkájának az eredménye.
Az alma nem esik messze a fájától, igaz a
mondás a Panni nénit illetõen és igaz a
Zsuzsit illetõen is, hiszen a lánya
önkormányzati képviselõ, a 27 országot
tömörítõ Európa Charta alelnöke és szintén
minden községi rendezvény lelkes
szervezõje.
Kedves Zsuzsanna köszönjük szépen a
több évtizedes önzetlen munkádat,
kívánjuk, hogy még nagyon sokáig
szerezzen örömet az, hogy dolgozhatsz
másokért.
Széchenyi szavaival: „az ember annyit
ér, amennyit használ másoknak”
Csorba János
polgármester
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Év közössége díj

Elismerõ oklevél

Az önkormányzat öt évvel ezelõtt 2003-ban hivatalosan is egyesültek,
alapította az Év Közössége díjat, melyet „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület
m i n d e n é v b e n a n é p s z a v a z á s i néven.
megemlékezésen ad át.
Névválasztás is tükrözi a falujuk iránti
A kiválasztásra kerülõ közösség, minden szeretetüket.
esetben több éven át dolgozott önzetlenül F e l m e n õ r e n d s z e r b e n f o l y i k a
Nagycenkért.
néptáncoktatás, óvodás, iskolás, ifjúsági
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata és felnõtt tánccsoportokban, az
2021-ben az év közössége díjat a utánpótlás bíztosított.
„Czenki” Hársfa Néptáncegyesületnek Hársfásnak lenni egy életforma, mely
adományozza.
nagyon sok kitartó munkát jelent, de a
Az egyesület 25 évvel ezelõtt alakult, fizetség irigylésre méltó, hiszen ennyi
E r d õ s i F e re n c n é I z a t a n á r n õ , boldogsághoz máshol nem lehet
Nagycenkért Díjazott vezetésével, hozzájutni.
e k k o r m é g n e m b e j e g y z e t t Folyamatos vendégek a megye
szervezetként.
településeinek rendezvényein, de
Az alakulás indíttatása az 1995-ben
táncoltak Franciaországban,
elõször megrendezésre került nagyon
Lettországban, Csehországban,
sikeres és azóta is töretlen
Olaszországban és természetesen
népszerûségnek örvendõ szüreti napok
Erdélyben is.
volt.
Többször szerveztek nemzetközi
Az elsõn vendégegyüttes lépett fel, de
tánctábort, itt vendégül látták külföldi
fiataljaink eldöntötték a másodikon már
õk fogják szórakoztatni a vendégeket, táncbarátaikat, ezeken megtanulták
megtörtént az elsõ nyilvános fellépésük, egymás táncait, örömet szerezve
egymásnak.
több mint ezer ember elött zajlott.
Egyházi
hírek
Azóta is állandó fellépõk a Szüreti A népi hagyomány õrzése, átmentése az
utókor számára, terjesztése a fellépések
Napokon.
2000-ben beneveztek a Kultúrával a során, az maga a hazaszeretet.
Nyugat Kapujában Fesztiválra, ez volt az A népszavazási megemlékezésen, a
elsõ, ahol szakemberek véleményezték a hazaszeretet ünnepén, ennél méltóbb
teljesítményt és megfelelõ kitartással szép helyre nem is kerülhetett volna az Év
Közössége Díj.
jövõt jósoltak a fiataloknak.
A töretlen fejlõdés érdekében felkérték
Csorba János
Szalay Katalin koreográfus segítségét,
polgármester
aki azóta is mûvészeti vezetõje az
egyesületnek.

A népszavazási megemlékezés a
hazaszeretetrõl szól, a hazaszeretet nagyon
sok jellemvonás együttese.
Ezek közé tartozik a közszolgálati készség, a
kitartás, alázat, a becsületes munkavégzés.
Történelmi léptékben a száz év nagyon rövid
idõ, hiszen három négy emberöltõrõl beszélünk.
Az emberöltés olyan, mint a varrásban az
öltések, egymásba kapcsolódnak az
emberéletek és együtt alkotnak elszakíthatatlan
szövedéket.
Böjte Csaba szavaival:
„Az ember azzá válik, amit tesz. A tetteink
visszahatnak ránk.
A jó tettek, az erények, egyre jobbá tesznek, a
rossz tettek, a bûnök lehúznak, beszennyeznek
bennünket.
Tetteink beépülnek a személyiségünkbe.
Nem tudunk úgy jók lenni, hogy azáltal egyre
jobbakká ne váljunk.
Nem tudunk úgy törekedni az igazságra, hogy
ne váljunk egyre inkább igaz emberekké.”
Most ezekkel a gondolatokkal szeretnék a
településünkön élõk nevében köszönetet
mondani a hivatalunkból nyugdíjba vonuló
Kölly József adóügyi elõadó kollégának.
Józsi barátom a negyven év munkáddal, amit itt
végeztél, olyan szövetet öltöttél, melyet a
kollégáid sokáig hordhatnak.
A példamutató hozzáállásod, már most is etalon
volt számunkra.
Aktív pályafutásod végén, a tetteid jóvoltából, mi
egy hazáját szeretõ, igaz, jó emberként fogunk
rád emlékezni.
Biztosak vagyunk bent, hogy nyugdíjas
emberként is így fogsz cselekedni.
Nagyon hosszú, aktív, nyugdíjas éveket
kívánunk.
Csorba János
polgármester
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A leghûségesebb község
Az elsõ világháborút lezáró
békeszerzõdés Sopront és nyolc
környékbeli települést, többek között
Nagycenket is Ausztriához csatolta. Ennek
nyomán fegyveres konfliktusok törtek ki. A
felkelõk megtámadták az átvételre érkezõ
osztrák csendõrcsapatokat. Az ütközetek a
Velencei tárgyalásokhoz vezettek. A
konferencián a Bethlen István miniszterelnök
és Bánffy Miklós külügyminiszter vezette
magyar delegáció elérte, hogy Sopronban, és
a város vonzáskörzetében fekvõ nyolc
faluban Ágfalván, Nagycenken, Kópházán,
Sopronbánfalván, Balfon, Fertõrákoson,
Harkán és Fertõbozon népszavazáson
döntsenek a hovatartozás kérdésérõl. A
voksolás hazánk számára csodás
gyõzelemmel valójában az egyetlen tartós
revíziós sikerrel zárult. A települések lakói
Magyarország fennhatóságát választották.
Mi nagycenkiek, büszkén mondhatjuk, hogy
Nagycenk lakosságának 99,5 százaléka
szavazott Magyarország mellett. Ilyen
egyértelmû kiállás sem Sopronban, sem a
többi községben nem született!
1921. Hivatalosan 1041 szavazásra jogosult
polgár neve került fel a névjegyzékre.
A voksolás hivatalos végeredménye:
Leadott szavazatok: 1039
Érvénytelen szavazatok: 8
Ausztriára leadott szavazatok: 5
Magyarországra leadott szavazat: 1026
A nagyarányú gyõzelem egyrészt az
osztrákok gyanúját ébresztette fel, azt
állították, nem volt „tiszta” a voksolás. A
bizottságban helyet foglaló Steward angol
ezredes, a két másik antant tiszt és a helyiek
delegáltja, Magyar Mihály bíró mindent
rendben talált. Az osztrák megfigyelõk a
szavazás kezdetekor elhagyták a községet.
Csenár János kutatásai szerint valóban
próbálták manipulálni az eredményt. A gróf,
Széchenyi Bálint szerepelt ugyan a
névjegyzéken, de nem tartózkodott a faluban.
Az intézõt akarták a grófként „szerepeltetni”,
de nem találták megfelelõnek a ruháját.
Másnap a soproni újság öles cikkben számolt
be Bálint gróf soproni szavazásáról.
Legendák születtek a magyarság melletti
kiállásról, és ezek máig fennmaradtak. Az
egyikük Gyökhegyi Jánostól származik, aki
Nagycenken született, és apja a Széchenyiek
intézõje volt. A történet címe „Széchenyi
István is szavazott 1921-ben” és Keszei
Dénes „Történetek és leírások Nagycenk

múltjából” címû könyvében található.
Nagycenk tehát magyar maradt, és úgy tûnt,
újra megkezdõdhet a békés termelõmunka a
határközséggé vált településen. Mivel az
országhatár néhol csak pár száz méternyire
volt a házaktól, a határ õrzésére és az átkelõ
forgalom lebonyolítására megszervezték a
Vámõrséget és a Pénzügyõrséget. A
Vámõrség katonai jellegû, fegyveres
szervezet volt, és 1945. április 1-jéig
mûködött. Bezárásával a nagycenki
határátkelés lehetõsége is megszûnt.
Az elsõ világháború 63 hõsi halottjának a
község 1926-ban állíttatott emlékoszlopot.
Ugyanebben az évben elhatározták, hogy a
kultúregyesületeknek (Gazdakõr, Iparoskõr,
Leventeegyesület, Daloskör), a községi
könyvtárnak, más kulturális és szociális
intézménynek, megfelelõ helyet biztosítanak,
és a járásban elsõként kultúrházat építenek.
Az építés 1927 õsszén fejezõdött be. A
színházteremmel is rendelkezõ kultúrház 12
évig egyedüli volt a járás területén. Jelenleg
az épület az eredeti kornak és stílusnak
megfelelõen felújítva, Nagycenk Közös
Önkormányzati Hivatalaként nemcsak
közigazgatási, hanem kulturális
jelentõséggel is bír. Még ebben az évben
három diszpolgárt választott a községi
képviselõ testület. Gróf Bethlen István
miniszterelnököt „az ország erkölcsi
rendjének helyreállításáért, az olasz-magyar
barátság kiépítéséért”, Herczeg Ferenc írót
„Széchenyi István halhatatlan érdemeinek
megörökítése körüli fáradhatatlan irodalmi
munkássága elismeréséül”, és dr. Östör
Józsefet, a nagycenki választókerület
országgyûlési képviselõjét „a község anyagi
érdekeinek hathatós támogatásáért, a
földbirtokreform során a lakosság sokirányú
megsegítéséért. 1929-ben az 1908-ban
épített földszintes iskolaterem és lakás
helyére új iskola-óvoda épült. Az óvoda régi
óhaj volt, az iskolabõvítést pedig a
tankötelesek számának emelkedése tette
szükségesé.
2001. decemberében az 1921. évi soproni
népszavazás emlékére, a nemzethez és a
hazához való hûségrõl tanúságot tevõ
polgárok elõtt fejet hajtva, a Magyar
Köztársaság Kormánya rendeletet
alkotott és december 14-ét a Hûség
Napjává nyilvánította.

2002. szeptember 21-én (Gróf Széchenyi István
születésének évfordulóján)
Nagycenken, a népszavazás emlékére
Hûségkút állíttatott. A térplasztika az országfát
ábrázolja, tetején a magyar címerrel, melyet
turul tart a csõrében. A kúton a következõ felirat
látható: “A nemzethez és a hazához való
hûségrõl 1026 igen 5 nem arányban tettek
tanúságot a nagycenki polgárok.”
A Hûségkút a Széchenyi téren található. A
Széchenyi István szobra által uralt tér Nagycenk
kulturális, történelmi és vallási központja.
Délnyugati magaslatán a Szent István
Plébániatemplom, a kút közelében pedig az
elsõ világháború hõsi halottjainak emlékoszlopa
látható.
Sopron és környéke 65,08 százalékos
arányban Magyarország mellett voksolt. A
törvényhozás hamarosan a „Civitas
Fidelissima” (a leghûségesebb város) címet
adományozta a városnak. A környék ilyen
megbecsülése elmaradt. A nagycenkihez
hasonló eredmény 99,5 százalék más
községben nem született.
Felhasznált irodalom:
·
Keszei Dénes Nagycenk múltja és
jelene (monográfia), 1983., Széchenyi Nyomda
Soproni üzeme
· Keszei Dénes Régi és újabb
történetek Nagycenk múltjából, 1991.,
Széchenyi Nyomda Soproni üzeme
· Keszei Dénes Történetek és leírások
Nagycenk múltjából, 1987., Széchenyi
Nyomda Soproni üzeme
Keszei Dénes (1910 2001) tanító, tanár, majd
igazgató a cenki iskolában. Számos könyv
szerzõje, cikkei rangos folyóiratokban (pl.
Soproni Szemle) jelentek meg. Írásai alapjául a
Soproni és az Országos Levéltár
dokumentációja szolgált. Több volt, mint
Nagycenk helytörténésze.
·
Csenár János (1897
1985)
Röjtökmuzsajon volt fõjegyzõ. Irodalmi alkat
cikkei folyóiratokban, elsõsorban a Soproni
szemlében jelentek meg.
Matiasecné Dr. Tóth Melinda
alpolgármester

Advent

Karácsony csodája
Kedves Olvasó!
Évrõl évre azon fáradozunk, hogy
megidézzük gyermekkorunk
karácsonyait. Sokan már hetekkel vagy
hónapokkal korábban elkezdik tervezni
az ünnepet: étel, ital, dekoráció,
csomagolás, ajándék stb. Mindent
elterveznek, hogy tökéletes legyen az
összhang és a feltételezett öröm. De min
múlik karácsony megülésének sikere?
Mitõl lesz jó a karácsony?
Vissza kell menni az ünnep eredetéhez.Mit látunk? Egy egyszerû istállót,
egyszerû ruhában lévõ párt- Szûz Máriát
és Szent Józsefet, majd látjuk az egyszerû
pásztorokat.
Az egyszerûségben megszületik a csodaIsten emberré lesz. Karácsony „sikere”
ebben rejlik. Tudunk-e egyszerûek lenni,
le tudunk e ereszkedni az Istengyermek
jászolához? A csoda csak ott születhetik
meg, amikor engedjük, hogy a betlehemi
gyermek megérintse szívünket. A 2021-es
esztendõ is tele volt megpróbáltatással,
lemondással. Sokan megtapasztalták az
igazi fájdalmat, akár a betegség, akár
szeretteik elvesztése által. Karácsony
ünnepén engedjük, hogy a közénk
született gyermek velünk is csodát
tegyen, megérintve a szívünket, legyen Õ
a karácsonyi ajándék, akibõl táplálkozni
tudunk.
A születés éjszakáján mindnyájan
tudjunk Jézus jászola elé térdelni, és
tudjuk kimondani:
Dicsõség a magasságban Istennek és
békesség a földön a jóakaratú
embereknek!
Áldott, szent karácsonyt kívánok minden
olvasónak
Szarka Gábor
plébános
Liturgikus rend:
December 24. péntek
22.00 óra karácsony vigília szentmise
December 25. szombat
Karácsony 09.00 óra ünnepi szentmise
December 26. vasárnap
09.00 óra ünnepi szentmise
December 31. péntek
Szilveszter 16.00 óra Év végi hálaadás
Január 1. szombat
Újév 09.00 óra szentmise
Január 6. csütörtök
Vízkereszt 17.00 óra szentmise

Adventi mesekalendárium

Az idei évben hagyományteremtõ
szándékkal egy igazán szép
kezdeményezés vette kezdetét a Cenki
Híradó Facebook oldalán. Adventi
Mesekalendáriumot hirdettünk, amely arról
szól, hogy december 24-ig minden nap egy
mese jelenik meg az oldalon. Ebben az
évben a meséket intézmények, szervezetek
képviselõi prezentálják, bízva abban, hogy
ezzel hozzá tudunk járulni az adventi
készülõdéshez és az ünnepre való
felkészüléshez! A már megjelent mesék
nagyon népszerûek, nagyon magas
megtekintési számmal dicsekedhetnek.
Reméljük mindenki örömet lelt a mesék
hallgatásában és egy kis örömet tudtunk
hozni a mindennapokba!
Köszönjük minden résztvevõnek, akik
elvállalták, hogy mesét olvasnak és ezzel
kedveskedjenek a gyerekeknek és persze a
felnõtteknek egyaránt!

Mikulás
Nagycenken abban a szerencsés
helyzetben vagyunk, hogy csupa jó
gyermek lakik a faluban, így idén is
ellátogatott hozzánk a Mikulás!
Igazán különleges formában, hiszen a
Nagycenki Polgárõrség által feldíszitett
autóban járta a településünket a Mikulás!
Elsõ állomás az Alkotóház volt, onnan a
Községházához vezetett az út, ahol a már
a gyönyörûen feldíszitett karácsonyfánál
várakoztak a gyerekek! Utána a Gyár
utca végén találkoztunk az új
lakóparkban élõ fiatalokkal, majd a
Dózsa körúti játszótérnél is szép
számban várták a Mikulást!

Az esõs idõjárás miatt a Széchenyi Villageben lakó gyermekekkel egy nagyon
különleges helyszínen találkoztunk, hiszen
a Nagycenki Önkéntes Tûzoltók
kinyitották a tûzoltószertár kapuit, így volt
menedékünk az esõ elõl! A gyerekek
minden helyszínen nagy örömmel várták a
Mikulást és boldogan fogadták az
ajándékot, amit kaptak!
Ezúton is köszönjük minden
szervezõnek és közremûködnek a
munkáját, hogy örömet okozhattunk
falunk gyermekeinek! Jövõre ismét
találkozhatunk a Mikulással!

Önkormányzati hírek

Útügyi elõírások

Testvértelepülési megállapodás Tisno-val

Nagycenk és Tisno: munkakapcsolat
volt, testvértelepülés lett!
Testvértelepülési és együttmûködési
megállapodást írt alá Nagycenk és a
horvátországi Tisno. Kapcsolatuk már
több évre tekint vissza, most még
szorosabbra fûzik a szálakat.
Szent Márton, Tisno védõszentje,
névnapján minden évben nagy
ünnepséget tartanak a gyönyörû
tengerparti településen. A szorosabb
együttmûködés reményében idén
Nagycenk vezetését is meghívták, s az
ünnep alkalmából hivatalossá tették
kapcsolatukat. Csorba János
polgármestert Lukács Zsuzsanna
képviselte.
- Nagycenk 2014 óta van kapcsolatban
Tisnoval, egy nemzetközi szervezethez
tartozunk, az az European Charter of
Rural Communities-hez. Évrõl évre lett
szorosabb és barátibb a viszony a két
település között, volt közös kiállításunk
és több EU-s projektben is együtt vettünk
részt. Nagycenk és Tisno lakói egyaránt
úgy érezték, hogy ideje hivatalossá, s
Percze Szilvia egyben szorosabbá tenni ezt a kapcsolat jegyzõ
mondta el Lukács Zsuzsanna
önkormányzati képviselõ, aki horvát
Advent 3.vasárnapja
kollégájával, Karlo Klarin képviselõvel
Advent harmadik vasárnapja, amit a szeretet sokat dolgozott a szerzõdés létrejöttén.
vasárnapjának is neveznek, a jótékonyság
jegyében telt el Nagycenken. A jótékonysági
könyvvásárt immáron sokadik alkalommal
szervezték meg, ezúttal az önkormányzat
gyönyörûen felújított olvasótermében. A
bevételt most is egy szerény anyagi
körülmények között élõ család fogja
megkapni. Reméljük, hogy ezzel egy kicsit
teljesebb és talán szebb is lesz számukra a
karácsony.
A jótékonysági könyvvásárt egy csodálatos
adventi koncert követte, amelyet Venczel
Kovács Zoltán, a Gyõri Nemzeti Színház
mûvésze adott. Mûvész urat a kisfia is
elkísérte.
Mivel korábban érkeztek,
meglátogatták a könyvvásárt is, ahol apa és fia
bebizonyították, hogy jótékonykodni sohasem
túl korai. Nagyon szépen köszönjük!
Meggyõzõdésem, hogy a résztvevõk csekély
létszáma a COVID-nak, és nem az
érdektelenségnek volt tulajdonítható.
Köszönjük a résztvevõk önzetlen adakozását,
és a szervezõk Szabó Bence és Lukács
Zsuzsika munkáját.

Tisztelt Lakosság, Tisztelt építkezõ
Telektulajdonosok!
Szeretném felhívni figyelmüket az útügyi
szabályok betartásának fontosságára, fõként a
tél megérkeztével.
Szabálytalan az utak mellett, saját telkük
elõtt, a közterületen, vagy annak határán
bármilyen tárgy (karó, kõ…stb.)
elhelyezése, hiszen sötétben, szürkületben
nagyon nagy balesetveszélyt okozhat a
közlekedésben.
Kérünk mindenkit, hogy a kihelyezett karókat,
köveket, virágládákat szíveskedjen
eltávolítani, mivel lecsökkenti a „menekülési
útvonalat „balesetnél, az út szélességét
indokolatlanul szûkíti le.
Kérünk mindenkit, hogy az ingatlana elõtti
járdaszakaszt a hatályos törvényi
kötelezettség betartása érdekében,
szíveskedjen letakarítani, hótól, jégtõl
MENTESÍTENI. Saroktelek esetén mindkét
oldalra vonatkozik a kötelezettség.
Azoknál az ingatlanoknál, ahol idõs, beteg
emberek laknak, és nincs közvetlen
hozzátartozójuk a településen, kérjék a
szomszéd segítségét, illetve, ha máshogy nem
tudják megoldani, akkor az Önkormányzat
segítségét (Tel: 99/360-012)
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

Matiasecné Dr. Tóth Melinda
alpolgármester

A két település írásba foglalt megállapodása
szerint a jövõben aktívan együttmûködnek
számos témában, különösen a kultúra, a
mûvészet, az idegenforgalom és a sport
területén. Hangsúlyt fektetnek arra, hogy
polgáraik és közösségeik egymásra
találjanak, közöttük információ és
tapasztalat cserélõdjön, emberi, baráti
kapcsolatok alakulhassanak. Ugyanígy elõ
akarják segíteni a vállalkozók, az
egyesületek, az intézményeik közötti
kapcsolatok kibontakozását.
A szerzõdést Kristijan Jareb, Tisno
polgármestere és Lukács Zsuzsanna,
Nagycenk képviselõje írta alá rendkívül
ünnepélyes külsõségek mellett. Nagycenk
horvát testvértelepülése megadta a módját,
a ceremónián részt vett az ország államfõje,
Zoran Milanoviæ is.
Tisno-ba valószínûleg szívesen utaznak
majd a nagycenkiek, hiszen gyönyörû
település. A turisták által kedvelt Šibenik
központjától alig több mint húsz
kilométerre, Dalmácia középsõ részén,
részben a Tisnoi-félszigeten, részben a
Murter-szigeten fekszik. A település két
részét elválasztó Murteri-csatorna
mindössze 38 méter széles és 1832 óta köti
össze egy felnyítható híd.

Civil szféra

Aranypatak HE

25 éves a „Czenki” Hársfa
Sajnos az idei év elsõ felében nem tudtunk
próbákat tartani a lezárások miatt. Az
érdemi munka csak májusban indulhatott
meg. A sok kihagyás után hamar
visszarázódott a csoport a
mindennapokba. A korábbi heti egy próba
helyett kettõt tartottunk, hogy mielõbb
pótoljuk a kihagyott idõt.
A nyár és az õsz folyamán jónéhány
felkérésnek tettünk eleget. Táncoltunk
Újkéren, Sarródon, Fertõszéplakon,
Fertõhomokon, Hidegségen és
természetesen Nagycenken. A nyáron
sikerült megrendeznünk tánctáborunkat
Fertõújlakon. A tábor három napján új
táncot tanultunk (sárközi táncok),
csapatversenyeket szerveztünk, újra
összekovácsolódtunk.
Augusztusban nagy örömünkre esküvõn
vehettünk részt. A csoport két tagja,
Fekete Barnabás és Gyulai Dóri kötötték
össze életüket. Az esküvõre
meglepetéstánccal készültünk, amelyet a
templom elõtt adtunk elõ. A
lakodalomban pedig felelevenítettük a
nagycenki pimborkikérõ szokását.
Októberben a nagycenki Halloween-party
részeként nagy sikerû szabadulószobát
szerveztük. Kicsik és nagyok egyaránt
nagyon élvezték a megoldandó
feladatokat és a borzongató hangulatot.

Az aranypatak Horgászegyesület tevékenyen
töltötte az idei évet is, sõt talán az eddigi
legsikeresebb évünkön vagyunk túl. Több
alkalommal telepítettünk, fõleg pontyot, de került
a tóba süllõ, keszeg is.
Az idei esztendõben is sok napijegyes horgászt
fogadtunk a tóparton. A versenyekkel együtt,
több mint 1000 vendégünk volt. Nagy volt a
sikere az úgynevezett sportjegynek, de szépen
fogyott a normál napijegy is.
A tó körüli munkákat továbbra is a tagság aktív
bevonásával, zömmel társadalmi munkában
tudja egyesületünk megoldani, a tagság gerincét
adók áldozatos munkájának köszönhetõen. A
versenyek elõkészítése és jó hangulatú
megrendezése a tagoknak köszönhetõ, ezzel
sikerül a tó jó hírét a környezõ falvakba is tovább
öregbíteni. Az elmúlt évben a járvány miatti
korlátozások feloldása után több versenyt is
rendeztünk, amiken versenyenként 40-60 fõ vett
részt, 200-600 kilogrammos átlagos
versenyenkénti halfogásokkal. Megdõlt a
tórekord az idei évben is, 122 kg egy versenyen,
amely rekord Demsa Szabolcs és Lugosi Lajos
nevéhez fûzõdik. Gratulálunk!
Tagjaink érvényes területi jeggyel 2022.
január 31-ig horgászhatnak, napijegyet az
egyesület már nem ad ki az idei évre.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az
egyesületünknél kiváltott fogási naplókat
mindenki köteles február 28. napjáig kitöltve
leadni, ahol az éves fogási adatait
nyilvántartott halgazdálkodási
vízterületenként és halfajonként összesíti,
valamint összegzi a horgászattal eltöltött
Élõ Péterné napok számát!
elnök Felhívjuk a horgásztavat látogató lakosok
figyelmét, hogy hideg idõ esetén a tó
befagyott jegére menni szigorúan Tilos és
Életveszélyes! A felelõtlen viselkedésbõl
eredõ balesetekért az egyesület nem tehetõ
felelõssé, a tónál történõ károkért a
horgászegyesület felelõsséget vállalni nem
tud! Kérjük, mindenki óvja és védje a
horgásztavat és õrizze meg a természeti
környezetét!
Aktuális híreinket, horgászrendünket
megtalálják az egyesület Facebook oldalán
(Aranypatak Horgászegyesület Nagycenk),
illetve honlapunkon: www.aranypatakhe.hu
Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni
minden egyes támogatónknak,
horgásztársunknak és különösen Nagycenk
Nagyközség Önkormányzatának, illetve
Boldog karácsonyi készülõdést, Kellemes
Ünnepeket, eredményekben és halban
gazdag Boldog Új Évet Kívánunk!

Az idei évben telt le a jelenlegi vezetõség
mandátuma, ezért új vezetõséget
választott a tánccsoport. Élõ Péterné
maradt az egyesület elnöke, helyettese
Horváth-Frank Barbara lett. A titkár Élõ
Máté, a gazdasági vezetõ pedig Élõ
Péter. Ezúton is nagyon köszönjük a
hosszú évek munkáját a leköszönõ
Törökné Cseh Tímeának és Ragats
Péternek. A továbbiakban is számítunk
támogatásukra az egyesület életében.
Köszönjük!
Sajnos a pandémia miatt nem tudtuk
megrendezni a Hársfa Fesztiválunkat,
ahol megünnepelhettük volna az
egyesület 25 éves fennállását. Reméljük,
a következõ évben pótolhatjuk
rendezvényünket.
Nagy megtiszteltetés ért bennünket az év
végén. Egyesületünk kapta az Év
közössége díjat. Ezúton is nagyon
köszönjük Nagycenk Nagyközség
Képviselõ-testületének és Polgármester
Úrnak az elismerést. Reméljük a
jövõben is méltó lesz az egyesület az
elismerésre és még sok évig
szórakoztathatjuk közönségünket.
Áldott karácsonyi ünnepeket és
örömben gazdag új évet kívánunk
mindenkinek!

Az egyesület vezetõsége
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Defibrillátor

Nagycenki Iparoskör

Defibrillátor (újraélesztõ készülék) Megtiszteltetés volt számomra, hogy
mint a Soproni Ipartestület elnöke és a
Kihelyezve: Polgármesteri hivatal (Gyár 136 éve mûködõ IPOSZ elnökségi tagja,
utca 2.) elõtt, kamerával megfigyelt 2020. szeptember 19-én egy emléklap
átadásával ajándékozhattam meg a
területen (fotó)
Célja: keringés-légzésleállás esetén Nagycenki Iparoskört az „EMLÉKEZNI
mentõ érkezésig a túlélési esély növelése és EMLÉKEZTETNI” elnevezésû
Használata: lakossági célra készült, holokauszt emlékmû létrehozásában
egyszerû, könnyû kezelni, bárki végzett áldozatos munkájáért. E neves
elismerést követõen ismét engem ért a
biztonsággal használhatja
A készüléket légzés-keringésmegállás megtiszteltetés, hogy gratulálhatok az
esetén mentõhívással párhuzamosan alkalomból, hogy a
minél elõbb a rászorulóhoz kell vinni. Nagycenki Iparoskör 2021. október 7.
A doboz felbontását követõen a készülék napjával felvétetett az Ipartestületek
bekapcsolása után egyértelmû, hangos Országos Szövetsége tagjai sorába.
u t a s í t á s o k a t a d a t e e n d õ k r õ l . A Nagycenki Iparoskör felvételével
Az újraélesztés végzésével és a készülék immár a GYÕR-MOSON-SOPRON
használatával esélyt kaphat a túlélésre MEGYEI IPARTESTÜLETEK száma 8
bajbajutott embertársunk, közösségünk szervezeti tagra bõvült.
Üdvözöljük az új Tagtársakat!
rászoruló tagja.
Amennyiben elviszi a helyérõl az eszközt, Nagy öröm számomra, hogy a megyei és
kérjük utána jelezze a Polgármesteri országos Ipartestületeket fogja erõsíteni
Hivatal felé!
egy több évtizede jól mûködõ iparoskör.
Nekem személy szerint is a Nagycenki
Iparoskör közel áll a szívemhez, mivel
1978-ban ott kezdtem el az iparos
életemet, mint kõfaragómester. Húsz
évig voltam megélõje és támogatója a
helyi iparos közösségnek. Sopronban
történõ mûhelyem építésével és 1995ben megválasztott ipartestületi
elnökként is folytathattam ezt a
számomra megtisztelõ és felemelõ
munkát (pl. Nagycenkért Alapítvány).
A Nagycenki Iparoskör ezen tagfelvétele
egy hosszú, tagjainak áldozatos és
odaadó munkájának az elismerése, jelenléte, kiemelkedõ kreativitásának,
közösség egyesítõ munkájának
értékelése - és ezzel egy magasabb
szintre való emelkedésének a lehetõsége,
amelyért továbbra is keményen meg kell
dolgozni, de immár az Ipartestületek
Országos Szövetsége (IPOSZ), a magyar
családi, mikro-, kis- és
középvállalkozások legnagyobb
országos munkaadói és szakmai
szövetségének tagjaként, amelyet 165
jogilag önálló ipartestület alkot.
Az IPOSZ törekvései arra irányulnak,
hogy az egyéni, önálló, családi, mikro- és
kisvállalkozások Magyarországon
nagyságrendjüknek megfelelõ

mértékben vehessenek részt a társadalmi
párbeszédben, az ágazati
érdekegyeztetésben, valamint megfelelõ
EU támogatások és hitelek birtokában
mobilizálni tudják a bennük rejlõ
foglalkoztatási és innovációs
képességeket.
Hiszem, hogy a Nagycenki Iparoskör
vezetõsége erõs tagtársi támogatás mellett
képes lesz a megnövekedett felelõsséggel
érdemben megbírkózni. Tudom, hogy a
felelõsséggel együtt járó lehetõségeket
igyekeznek majd a tagság, a település, és az
általuk képviselt gondolatiság szolgálatába
állítani.
Ez a közösség és vezetõi Széchenyi
szellemiségét követve, munkásságukkal
bizonyítottak és kívánom, hogy a jövõben
is így legyen.
Remélem szervezeteink is tudnak hasznos
információkat és segítséget adni az
Iparoskör tagjainak. Immár újra a
Nagycenki Iparoskör tagjaként én is
szeretnék részt venni és segíteni a jövõben
e nehéz, de áldozatos és sok örömet adó
munkában.
Isten áldja a tisztes ipart!
Iparostársi üdvözlettel:
Károlyi Gyula
Aranykoszorús
Kõfaragó mester
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Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Az elmúlt másfél hónap is dinamikusan telt
Nagycenk Község Önkéntes Tûzoltó
Egyesületének háza táján, így az idõszak
eseményeibõl szeretnék kiemelni néhányat,
mielõtt némi figyelemfelhívásra és a köszönet
hangjaira sor kerül. Novemberben gépjármûveink
téli felkészítése és szervizelése zajlott. A hónap
közepén Kópházára vonultunk egy szabadtéri
tûzhöz, a hó végén pedig községünkben egy
kéménytûz oltását végeztük a soproni kollégákkal.
A hagyományokhoz híven a falukarácsonyfát
„repítettük” a térre, állítottuk a helyére, s díszítettük
fel számos dísszel a hivatal dolgozóival karöltve.
December elsõ vasárnapja mozgalmasra
sikeredett. Hajnalban Peresztegre vonult az
egyesület, ahol egy autó felborult, sérült sofõrjének
kiemelését és az autó áramtalanítását végezték a
hivatásos és önkéntes tûzoltók. Délután a
Keresztúri utcába kaptunk riasztást, miszerint egy
házból füst szivárog kifele, de felderítés után
kiederült, hogy csak gõzrõl volt szó. Késõ délután a
Mikulás érkezését vártuk a szertár környékén lakó
gyermekekkel és szüleikkel együtt a szertárban.
Este a Fertõ parti útra vonultunk, ahol egy kidõlt fa
darabolását kellett elvégeznünk. A hónap folyamán
felkérést kaptunk a szervezõktõl, hogy
csatlakozzunk az „Adventi Mesekalendárium
Nagycenken” kezdeményezéshez. Örömmel
vállaltuk, hogy egy mesével hozzájárulunk a
karácsonyi készülethez, így Pompi, azaz egy
tûzoltó manó karácsonyi történetével leptük meg a
gyerekeket. Az évek óta várt nagyobb havazás a
szépsége mellett számunkra munkát is tartogatott.
Hajnalban a dénesmajori körforgalomba csúszott
kamion mûszaki mentésével indult a nap, ahol a
soproni hivatásos tûzoltókat segítettük. Aztán a
szertárterületen munkát végzõ kamiont kellett
vontatnunk a havas terepen, késõbb a
benzinkútnál elakadt szerelvényhez kaptunk
riasztást. Délután és este Fertõboz s Hidegség
közé vonultunk, ahol elõbb egy lehasadt faág adott
pár perces munkát, késõbb pedig kidõlt fákat kellett
feldarabolnunk a sötétben teljes útzár mellett
hoszabb igénybevétel során. Az idei évi, soproni
körzeti csoport önkéntes tûzoltó parancsnokainak
rendezett értekezlet szertárunkban került
megrendezésre, ahol szakmai oktatások, az idei év
értékelése s a jövõ évi tervek kerültek
megbeszélésre 11 környékbeli település
képviselõinek, soproni, valamint megyei hivatásos
elõljáróink részvételével. Az ötletgazda felkérésére
segítséget nyújtottunk a horgásztó melletti dombon
álló zászlótartó oszlop patakon való átemelésében,
dombon való felvitelében és felállításában, mely jó
hangulatban zajlott a szép, de havas terepen. A
szertár épületen ismét szabad szemmel látható
változás ment végbe. A régi épületre felkerült az új
nyeregtetõ. Az épületek elõtt külsõ körleten
tevékenykedtünk, járda kialakítása és téliesítési
munkák valósultak meg. A múzeumi beszerzések
folytatódtak, újra értékes relikviákkal
gazdagodtunk, mind régiségek, mind egyedi
tûzoltó tárgyak tekintetében. Az eddig beszerzett
autók s felszerelések a már fedett épület alá
kerültek télvíz idejére. A szertár folyamatos munkái
és a múzeum építése nem valósulhatna meg
csupán a mi lelkesedésünkkel és munkánkkal,
hiszen anyagi forrásainkból a beruházás töredéke
lenne csak megvalósítható.

Polgármester Úr, a képviselõk és az
önkormányzat dolgozóinak erkölcsi és anyagi
támogatását az idei évre vonatkozóan
szeretnénk újra írott formában is
megköszönni a Cenki Híradó hasábjain
keresztül! Bízunk a további jó kapcsolatban, a
jövõben is számíthatnak ránk a közös projektek
megvalósítása során. Mostani megelõzõ
felhívásunk a téli idõszakra összpontosít. Sokat
hallunk és olvasunk a médiákban a megelõzésrõl,
de azt gondolom, hogy errõl nem lehet eleget írni
és beszélni. Talán a közvetlen környezetükben
élõk - így egyesületünk tagjainak tapasztalatai,
illetve ezirányú felhívásai mégiscsak mélyebb
nyomot hagynak Önökben, mint egy vadidegen
forrásból érkezõ információk. A sötét, ködös,
párás idõ, a sáros, deres, havas és lefagyott
utakon való közlekedés az elsõ veszélyforrás.
Reméljük már mindenki téli gumival közlekedik, s
az útnak indulás elõtti tájékozódásra szánjunk pár
percet az útviszonyokat illtõen! A fûtési idõszak
szintén rejt magában veszélyeket, amelyre
szintén irányul figyelemfelhívásunk. Mindenki
gondoljon a kéményseprésre, hiszen egy káreset
után ez lesz az elsõ kérdések egyike, amely
felmerül a kárrendezéssel kapcsolatban. Az idei
évben már több mint 6600 lakástûz volt
Magyarországon, kérjük mindenki figyeljen oda a
napi rutin során a tûzveszélyes helyzetekre, s
egy-egy füst- illetve CO-érzékelõ alkalmazása
életet menthet. A karácsonyi idõszakban elõtérbe
kerül a nyílt láng használata, amelybõl származó
káresetek sajnos sokunk által ismertek.
Vigyázzunk a család nyugalmára az év utolsó s a
jövõ év elsõ heteiben a gondosságunkkal, s ne
legyünk gondatlanok a tûzzel. A tartós hideg
szintén rejt magában számtalan
veszélyhelyzetet, melybõl már kaphattunk ízelítõt
december elején. Kihûlés sajnos nem csak
kültérben, hanem zárt helyiségben is érhet bárkit,
akinek nincs lehetõsége megvédenie magát a
hideg ellen. Községünkben is van nyílt vízfelület,
ami a tél folyamán a véletlen kapcsán is
veszélybe sodorhat embereket, illetve állatokat,
ahol csak a gyors

segítség menthet meg bennünk a kihûléstõl, így
legyünk nagyon óvatosak. S ami minden felsorolt
veszélyforrás esetén jól jöhet, az az emberi
figyelem, mellyel sok káresemény megelõzhetõ.
Figyeljünk saját tevékenységünkre,
környezetünk történéseire, hiszen ezzel bármikor
életet és tárgyi javakat menthetünk! Álljunk meg
egy árokba csúszott autó mellett, figyeljünk az
idõsekre vagy egyedül élõkre, járjunk utána, ha
szokatlan helyrõl gomolyog füst, vagy bármi
szokatlan történik! A tûzoltó egyesület vezetõsége és
a magam nevében szeretném megköszönni
tagjaink és ifjúsági tûzoltóink áldozatos,
felelõsségteljes, kitartó önkéntes munkáját az év
folyamán, mellyel a mentõ feladatokat, a vállalt
készenléti órákat, az egyesület napi és jövõt építõ,
versenyzõi és képviseleti feladatait ellátták! Ismét
hatalmas köszönet a családtagoknak, akik - a
háttérben bíztatva és támogatva bennünk számunkra lehetõvé tették az önkéntes munkára
áldozott értékes idõt! A köszönet hangjai pedig
Önöknek, olvasóknak is szóljanak! A megvalósult
programok során tartalmas órákat töltöttünk el a
legkisebb csemetékkel, felnõttekkel és az idõsebb
korosztály képviselõivel is. Adójuk 1%-ának
felajánlásával támogatásban részesítették az
egyesületet, mellyel újra fejlesztéseink segítik. A
legfontosabb pedig, hogy számos alkalommal
visszacsatolást kaptunk az elvégzett munkákkal és a
megjelenõ írott vagy közösségi médiás anyagokkal
kapcsolatban, ami amellett, hogy jó érzéssel tölt el
bennünk, pozitív hozadékkal is bír, hiszen nemcsak
olvasták a cikkeket, illetve bejegyzéseket, hanem az
információk meg is ragadtak Önökben a
tapasztalatok alapján. Bízunk abban, hogy a
káresetek megelõzését segíteni tudtuk hasznos
információkkal és tesztekkel, ezzel is megõrizve
közösségünk értékeit! Az egyesület tagjai nevében
Mindenkinek Nagyon Boldog Karácsonyi
Ünnepeket, meghitt perceket, jó pihenést és
Boldog Új Évet kívánunk! Köszönöm szépen
egész éven át tartó megtisztelõ figyelmüket!
Ragats Péter
parancsnok
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Magyar Tudomány Ünnepe
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából
rendezett Széchenyi-emléknapon a
nagycenki Széchenyi-mauzóleumban.
A Magyar Tudományos Akadémia
Nagycenken, a Széchényimauzóleumban emlékezett meg az
alapító gróf Széchenyi Istvánról. Az
ünnepségen Freund Tamás, a Magyar
Tudományos Akadémia elnöke kiemelte,
a mai világban még fontosabb, hogy a
Magyar Tudományos Akadémia kiálljon
a kutatások hitelessége miatt.
A Magyar Tudományos Akadémia egyik
fõ feladata, hogy a nemzet
tanácsadójaként a tudomány minden
eszközével segítse a kormány munkáját
az optimális döntések meghozatalában,
valamint a társadalom megfelelõ
színvonalú tájékoztatásában. Ennek
különleges jelentõséget ad manapság a
Covid- járvány. Most mindenki a saját
bõrén tapasztalhatja meg azt, hogy
milyen óriási jelentõsége van a
kutatásoknak, és azok támogatásának
emelte ki a Freund Tamás.

Gróf Széchenyi István annak idején
vagyonát és szellemi tõkéjét nem
sajnálva építette a magyar nemzetet. Erre
is emlékezve helyezett el koszorút a
nagycenki mauzóleumban a Magyar
Tudományos Akadémia vezetése, a
Tanulmányi Erdõgazdaság képviselõi,

a Soproni Egyetem rektora, az Eszterháza
Kultúrközpont vezetõsége, Csorba János
polgármester, valamint egyéb intézmények
képviselõi is lerótták kegyeletüket.
Forrás: www.sopronmedia.hu

Idõsek napja
Sajnos a járványügyi helyzet miatt már
második évben sem tudjuk megrendezni a
számunkra is olyan kedves és fontos
idõsek napi rendezvényünket! Az idei
évben reménykedtünk benne, hogy
sikerül megszervezni, de sajnos a járvány
közbeszólt és ahogy mindig ilyen
helyzetben is az egészség és a biztonság
az elsõdleges. A hagyományoknak
megfelelõen az önkormányzat most is
készített ajándékcsomagokat falunk
legtapasztaltabb lakóinak, ezzel is
szeretnénk kedveskedni számukra az
ünnepek elõtt és kifejezni
jókívánságainkat! Bízunk benne, hogy
j ö v õ re m á r l e s z l e h e t õ s é g ü n k
személyesen is találkozni és önfeledten
szórakozni! Addig is vigyázzanak
magukra és jó egészséget kívánunk!

Miniska Zsejke: Az örök fiatalság
Az idõ…az idõ csodákat mûvel,
Sebeket gyógyít, bánatot küld el,
Új hónapot, évet, évszakot hoz,
Szomorúságot vagy örömet okoz.
Az idõ múlik, de kit zavar?
Miért ne múlhatna, ha akar?
Hisz mindig ragyog majd napsugár,
S Idõtõl függetlenül énekel a kismadár.
Múljon az idõ, engem nem zavar,
Múljon csak, múljon, ha akar.
Az idõ, mint egy drágakõ,
Mint a boldogság, csak eljõ.
Egyformán szép minden kor,
Mert mind az életrõl szól,
Mindegy, hogy idõs vagy fiatal,
Csendes, vagy erõs a zivatar.

Hisz a fiatalság el nem múlhat,
Ez egy örök igazság, mit mindenki tudhat.
A fiatalság minden embernek megmarad
lélekben,
Csak több tapasztalata lesz az életben.
A lelki fiatalság nem a gyerekeké,
Hanem csak a jó embereké,
Hiába idõs a boldog ember,
Ha rendelkezik ugyanannyi életkedvvel.
Oly csodás mikor új életet adhat,
Mikor egy kis unokát kaphat,
Mindezt az idõ teszi lehetõvé,
De nem tehetõ mindenért felelõssé.
Példaképül szolgálni az elõzõ nemzedéknek,
Olyan embernek lenni, kire felnéznek,
Utat, célt, jövõt mutatni a gyerekeknek,
Komoly feladat ez az idõs embereknek.
S hogy mekkora boldogság, idõsnek lenni,
Célokat az életben megvalósítani,
Nem kell más, egy kis idõ csak
Megmutatni az utat a fiataloknak.

Sportegyesület

Labdarúgás
November végével minden csapatunk õszi
szezonja befejezõdött. Az idei évben ismét
minden korosztályban tudtunk csapatot
indítani (U7, U9, U11, U13, U16, U19 és
felnõtt). A gyerekek lelkes résztvevõi
voltak a Bozsik Fesztiváloknak és
Tornáknak, ahol szépen helytálltak és a
legfontosabb, hogy rengeteget fejlõdtek.
U16-os csapatunk már bajnoki
versenyben szerepel, a környék
korosztályos csapatai ellen. A csapat nagy
alázattal vetette bele magát a munkába,
hiszen a játékosok jelentõs részének ez az
elsõ nagypályás bajnoksága. Ennek
ellenére gyorsan felvették a ritmust és
sokszor nagyon szép játékkal, igazán
eredményesen szerepeltek. Tavaszi
célunk, a dobogó megszerzése, hiszen
nagyon sûrû a mezõny és jelenleg 1 pontra
vagyunk a második helytõl.
A megyei II. osztályban szerepel az U19es és a felnõtt csapatunk. Az U19-es csapat
nagyszerûen kezdte a szezont, dicséretre
méltó hozzáállással, ám két sajnos
vereségnek köszönhetõen lecsúsztunk a
dobogóról. Tavaszra a cél nem lehet más,
mint a dobogó megszerzése, hiszen itt is 1
pontra van a második hely.
Felnõtt csapatunk szezonja nehezen
indult, ám az õsz második felére akadtak
szép és bravúros teljesítmények is! A
tavaszi cél, hogy egy egységes,
magabiztos csapat alakuljon ki és
eredményes játékkal örvendeztessük meg
a közönséget.
Az õsz végén, illetve a téli szezonban az
utánpótlás csapatainkkal Futsal
bajnokságokon veszünk részt. U9-es
csapatunk a bajnokság felénél nagy
harcban áll az elsõ helyért a Nebuló
csapata ellen, igazán nagy fejlõdési
lehetõség ez számukra. U11-es csapatunk
is helytáll a bajnokságban és mindent
megtesz a fejlõdés érdekében. U13-as
futsal bajnokság még az elején tart, az elsõ
hat mérkõzésüket megnyerték a cenki
fiatalok, így itt is a fejlõdés mellett a minél
jobb eredmény elérése a cél.

Egyesületünk fontosnak tartja, hogy egy
jó közösség alakuljon ki, hiszen ez
elengedhetetlen a jó és eredményes
munka végzéshez. Éppen ezért
közösségépítõ programokat is
szervezünk, ilyen volt például az idei
nyáron mikor Balogh Botond, az olasz
Parma magyar légiósa meglátogatta a
gyerekeket, hiszen peresztegiként
Nagycenken kezdte a pályafutását és
azóta egyéb sikerek mellett a felnõtt
válogatottban is bemutatkozhatott.
Botond nagyszerû példa az ifjú focisták
elõtt, hogy alázattal és kemény
munkával mennyi minden elérhetõ.
Az elmúlt nyáron két tábort is
szerveztünk a gyerekeknek, amik
igazán nagy sikert arattak.
A karácsony közeledtével
hagyományteremtõ szándékkal fociskarácsonyos tematikájú fotózást
szerveztünk a gyerekeknek, ami szintén
kiváló alkalom volt a közösségépítéshez
és egy szép emlék a gyerekeknek,
szülõknek, nagyszülõknek egyaránt. Ez
alkalommal csapatképek is készültek,
amik az egyesület Facebook oldalán
megtekinthetõek. A képeken látszódik
igazán, hogy milyen nagy létszámú az
utánpótlás bázisunk. Nagy öröm ez
számunkra, hogy ilyen sok lelkes
gyermek van és ennyien bizalmat
szavaznak nekünk és a labdarúgásnak.

Az elmúlt másfél évben rengetegen
csatlakoztak hozzánk a legkisebbektõl a
legnagyobbakig!
December elején az egyik edzésünkre a
Mikulás is ellátogatott, hiszen amellett,
hogy fejlõdnek a gyerekek fontos, hogy jól
is viselkedjenek, éppen ezért a Mikulás
megajándékozta õket!
Ezúton is köszönjük a szülõknek a
hozzáállását az egyesülethez, hogy
bizalmat szavaztak és mindig
számíthatunk a segítségükre! Nélkülük
nem mûködne ilyen jól az egyesület!
Valamint köszönet illet minden játékost,
edzõt, vezetõt, akik egész évben azon
dolgoznak, hogy a játékosoknak minden
meglegyen, ami szükséges, hogy
fejlõdjenek és minél eredményesebben
szerepeljünk a mérkõzéseken! Köszönet
mindenkinek, aki bármilyen módon segíti,
támogatja a csapatot!
Természetesen továbbra is várunk
mindenkit, aki kedvet kap a focihoz,
bármikor lehet jelentkezni, csatlakozni!
Jelentkezni Szabó Bencénél, akár
Messengeren, akár azalábbi
elérhetõségeken:
+36 30 489 4396
sz.bence1622@gmail.com
Szabó Bence
utánpótlás vezetõ, edzõ

Aktuális

Karácsonyfa
Sokak örömére az idei évben
hangulatos karácsonyi díszek kerültek
községünk karácsonyfájára!
A hivatal munkatársainak és a segítõknek
köszönhetõen készültek el a díszek,
amelyek még szebbé tették a falu
karácsonyfáját, gyerekek és felnõttek
egyaránt gyönyörködhetnek benne.
Köszönet illeti azokat, akik idõt és
energiát nem kímélve készítették el a
díszeket.
Köszönet Nagycenk Község Önkéntes
Tûzoltó Egyesületének, akik segítettek a
fa felállításában és a díszitésben még
esõben is!
Köszönjük falubeli társunknak a szép fa
felajánlását!
Az idei évben is igazán ünnepi hangulat
várja azokat, akik kilátogatnak a falu
központunkba!

Karácsonyi jókívánság

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és
Sikerekben gazdag boldog új évet kíván
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzatának nevében
Csorba János
polgármester

Adventi fények

Anyakönyvi hírek

Köszönjük a szervezõknek és azoknak,
akik részt vettek az adventi fények nevû
játékban és feldíszitették házukat a
választott számmal, ezzel is
hozzájárulva az adventi készülõdéshez!

Búcsúzunk

Utcabajnokság

Witzmann János

(1955-2021)

Róka Imre Róbert

(1984-2021)

Lukácsi Józsefné
sz.:Baumgartner Ilona

(1944-2021)

A hagyományos év végi
Somogyi László
(1954-2021)
utcabajnokságra december 29-én,
szerdán 9 órától kerül sor a
tornacsarnokban. Várjuk a jelentkezõ
csapatokat, jelentkezni Szabó Bencénél
lehet (+36 30 489 4396 vagy
Gráczer Mátyás (2021.11.13.)
messenger üzenetben).
Kun Anita Cynthia és Gráczer Pál kisfia

Gratulálunk!

Szilveszteri futás

Kovács Nolen (2021.12.02.)
Az idei évben lesz óévbúcsúztató futás Berki Brigitta és Kovács Szilveszter kisfia
Pölcz Zoltán szervezésében. Indulás
december 31-én, pénteken délelõtt 10 Czibók Julianna Ilona (2021.12.06.)
Kluk Anna és Czibók Ferenc Attila
órakor a Községháza elõl. Minden
kislánya
érdeklõdõt szeretettel várunk!

