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A Fertõ-táj 20 éve került fel a világörökségi listára - Lezsák Sándor Nagycenken
A Fertõ/Neusiedlersee kultúrtáj 20 éve,
2001 decemberében került fel az
emberiség kiemelt értékeit tartalmazó
listára majd az UNESCO vette fel a
világörökségek közé, mint kultúrtáj.
A felvételt Ausztria és Magyarország
közösen kérelmezte, mivel a Fertõ túlnyomó
része Ausztriához tartozik, s a határ mindkét
oldalán nemzeti park védelmezi. A táj a
felvételt népi építészetével, mûemlékeivel,
az egymást követõ civilizációk régészeti
emlékeivel, szõlõ- és borkultúrájával,
valamint változatos növény- és állatvilágával
érdemelte ki. A világörökség terület
érdekképviseletére civil szervezet alakult, az
érintett hazai települések részvételével. A
tavalyi évben a pandémia miatt elhalasztott
ünnepségre február 10-én került sor,
amelyen megemlékeztek a jeles és fontos
dátumról Sopronban, valamint díjak
átadására is sor került.
Ezen a jeles alkalmon ünnepi beszédet
mondott Lezsák Sándor az Országgyûlés
alelnöke, aki az ünnepség elõtt egy rövid
látogatást tett Nagycenken. Alelnök úr
mellett Barcza Attila országgyûlési képviselõt
és Ivanics Ferencet a Fertõtáj Világörökség
elnökét fogadta Csorba János polgármester
úr a felújított Széchenyi téren. Polgármester
úr bemutatta a teret és elmondta, hogy 2002.
szeptember 21-én (Gróf Széchenyi István
születésének évfordulóján) Nagycenken, a
népszavazás emlékére Hûségkút állíttatott.
Polgármester úr kifejezte, hogy mennyire
büszkék a nagycenkiek elõdjeikre, akik ilyen
nagy aranyban tették le a voksukat
Magyarország mellett. Valamint ki emelte,
hogy a Széchenyi István szobra által uralt tér
Nagycenk kulturális, történelmi és vallási
központja.
Alelnök úr megkoszorúzta a Hûség kutat,
közös fényképek készültek és gratulált
Nagycenk fejlõdéséhez.

Zászlóállítás az 1921-es népszavazás emlékére
A Nagycenkért Alapítvány és civilek
összefogásából az 1921-es népszavazás
emlékére egy magyar zászló került
elhelyezésre a horgásztó közelében lévõ
egyik magaslatra az országhatár mellett,
ahonnét az még az autópálya felõl is látható.
A zászló 12m magas rúdon került
elhelyezésre, megfelelõ alapzattal, illetve
egy emléktáblával. Az építmény teljes
egészében adományokból jött létre. A
Hûségzászló avatására és felvonására
ünnepélyes keretek között került sor
december 18-án. Az eseményt a házigazda
Barasits László a Nagycenki Horgász
Egyesület elnöke nyitott meg, majd
köszöntõt mondott Matiasec János a
Nagycenkért Alapítvány elnöke. Az avató
beszédet Csorba János Nagycenk

polgármestere, a Nagycenkért Alapítvány
kuratóriumának tagja tartotta. Az ünnepség után
egy baráti koccintással várták a résztvevõket,
ami jó hangulatban telt el. Köszönet minden
hazafias érzésû magyar embernek, aki szívesen
támogatta ezt méltó kezdeményezést. Nekünk
nagycenkieknek kiemelten fontos az 1921-es
népszavazás emléke, hiszen elõdjeink
tanúbizonyságot tettek magyarságukról és a
hazához való feltétel nélküli hûségükrõl. Ezzel a
Hûségzászlóval is szeretnénk tisztelegni az
emlékük elõtt, hiszen nem felejthetjük el
elõdjeink tettét, akik példát mutattak hûségbõl
és hazaszeretetbõl, és ezt a példát a XXI.
században is követnünk kell, hiszen bátran
kijelenthetjük: Nagycenk a „Legnagyobb
Magyar”, gróf Széchenyi István
legmagyarabb települése.
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Néptáncegyesület hírei

Beiratkozás
Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy a
2022/2023-as nevelési évre történõ
ÓVODAI ÉS BÖLCSÕDEI
BEIRATKOZÁS
2022. április 11-13-a között terjedõ
idõszakban, 8.00-16.00 óráig lesz
a Nagycenki Aranypatak Óvoda és Mini
Bölcsõdében, a Szent Imre u. 2. szám
alatt.
Az Óvodai beiratkozással kapcsolatos
tudnivalók
Tájékoztatom Önöket, hogy 2022.
szeptember 1-jétõl óvodai nevelésre
kötelezettek azok a gyermekek, akik
2022. augusztus 31. napjáig betöltik a
harmadik életévüket, tehát az õ óvodai
beíratásuk kötelezõ.
Továbbá azok jelentkezését is várjuk, akik
a nevelési év folyamán (2022. szept. 1.
2023. máj. 31. között érik el a hároméves
életkort) és tervezik az óvodakezdést.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges
okmányok és dokumentumok:
· a szülõ és a gyermek személyi
azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági
igazolványok;
· a gyermek születési anyakönyvi
kivonata, TAJ kártyája;
· nem magyar állampolgár esetén,
az ország területén való
tartózkodás jogcímét igazoló
okirat;
· a gyermek fejlõdésével
kapcsolatos, esetleges betegségeit
igazoló dokumentumokat,
szakértõi véleményeket.
Ki jogosult bölcsõdei ellátás
igénybevételére?
Mini bölcsõdénkbe elsõsorban azok a
Nagycenk községben bejelentett
lakhellyel rendelkezõ családok gyermekei
vehetõk fel, akiknek szülei dolgoznak,
munkaerõ piaci részvételt elõsegítõ
programban, képzésben vesznek részt,
betegségük vagy egyéb ok miatt
gyermekük napközbeni ellátásáról nem
tudnak gondoskodni. Családjukban három
vagy több kiskorú gyermeket nevelnek.

A bölcsõdei beíratáshoz szükséges
okmányok és dokumentumok:
· a szülõ és a gyermek személyi
azonosítóját és lakcímét igazoló
hatósági igazolványok;
· a gyermek születési anyakönyvi
kivonata, TAJ kártyája;
· mindkét szülõ munkavégzésérõl
munkáltatói igazolást;
· munkáltatói igazolás hiányában
szándék nyilatkozatot arról,
hogy a szülõt a munkáltatója
mikor kívánja alkalmazni a
jövõben;
· a Polgármesteri Hivatal által
kiadott rendszeres
g y e r m e k v é d e l m i
kedvezményrõl szóló
határozatot, amennyiben
rendelkeznek vele;
· a családban nevelt három vagy
több kiskorú gyermek,
egyedülálló szülõ esetén a
Magyar Államkincstár
igazolását emelt családi pótlék
folyósításáról.

Az idei év elején folytatta a csoport a
tavaly megkezdett munkát. A felnõtt
csoport
az ifjúsággal kiegészülve
kalocsai és nyírségi táncokkal
ismerkedett a próbákon. Sajnos a
pandémia továbbra is rányomja bélyegét a
munkánkra. Az óvodás és iskolás
csoportjaink szinte nem is próbáltak még
teljes létszámmal. Hol az egyik osztály, hol
a másik kerül karanténba. A tavaly
novemberére tervezett, de elhalasztott
gyermekfesztiválunkat idén február 4-én
tartottuk meg. Ennek megrendezése is
kérdéses volt, hiszen az utolsó héten is
rengetegen hiányoztak. A csoportok ugyan
erõsen foghíjasan, de annál nagyobb
lelkesedéssel léptek színpadra. A
mûsorban táncolt az utánpótlás csoportunk,
Kati nénivel kiegészülve, akik moldvai
táncokat mutattak be. Színpadra lépett
felnõtt csoportunk, akiknek a gerincét most
az ifjúság adta, õk kalocsai, nyírségi és
sárközi táncokkal ismertettek meg
bennünket. Hallható volt a Hársfavirág
citerazenekar - Horváth Krisztina
vezetésével -, õk felcsíki dallamokkal
örvendeztettek meg bennünket. Eljött
hozzánk Fajkusz Attila is növendékeivel.
Varga Luca, Élõ Csenge és Fajkusz
Benedek felcsíki kezest, széki ritka tempót,
ördöngõsfüzesi ritka és sûrû magyar
dallamokat játszott hegedûn, brácsán.
Nagyon büszkék vagyunk a gyerekekre. A
Nemes Viktória váratlan nehézségek ellenére csodálatosan
Intézményvezetõ helyt álltak. Hangulatos és színvonalas
mûsorral szórakoztatták a közönséget.
Reméljük az év további részében nem kell
váratlan nehézségekkel megküzdenünk és
zavartalanul folytathatjuk munkánkat.
Élõ Péterné
elnök
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Önkéntes Tûzoltó Egyesület
A 2021-es év végén és a 2022-es év elején újra
fontos és meghatározó események történtek
Nagycenk Község Önkéntes Tûzoltó
Egyesületének életében, melyekbõl szeretnék
kiemelni néhányat.
2021 decemberében részt vettünk a Hûség
napi megemlékezésen, majd aznap este
oktatási napra került sor a szertárban. Újra
sikerült megtartani a falukarácsonyi
rendezvényt, melynek keretében az
önkormányzattal együttmûködve újra
kolbászsütésre vártuk Önöket. Az
utcabajnokság ismét üde színfoltja volt az
ünnepek közti idõszaknak, ahol ifjúsági
tûzoltóink is a pályán küzdöttek az egyesület
színeiben. Szilveszter napján kártyáztunk,
részt vettünk a futáson, majd megköszönve és
felelevenítve a mozgalmas 2021-es év
munkáit és eseményeit lezártuk azt tagjaink
aprajával s nagyjával együtt. Beavatkozni egy
alkalommal kellett a hónap második felében,
amikor ajtónyitásra került sor egy hidegségi
ingatlanban.
A múlt évet röviden összegezve elmondhatjuk,
hogy 40 esetnél avatkoztunk be Nagycenken
és a környezõ településeken. 9 tûzeset
felszámolására került sor illetve 31 mûszaki
mentést hajtottunk végre. Ezekkel a
beavatkozásokkal összességében több
súlyos sérült és jelentõs anyagi károk
megelõzésében és mentésében sikerült részt
vállalnunk, mely az egyesület fõ célja és
feladata. Készenlétben több mint 3050 órát
töltött az egyesület, legalább 4 de inkább több
tag részvételével. Emelett rendszeresek
voltak a gyakorlatok, az egyesületért és a
településért végzett munkák és a különbözõ
eseményeken való aktív részvételeink.
Az idei, 2022-es esztendõbe átlépve folytattuk
a munkát, hiszen az önkéntesség mellett
szakmai vonalon vannak kötelezõ és idõszerû
feladataink, melyek az aktuális helyzetben
sem halaszthatóak. Januárban az egyesület
mentõ tevékenysége során leginkább a
viharok miatt vonult, 5 alkalommal kellett
beavatkozni fakidõléseknél, ahol egy
alkalommal a leszakadt villanyvezeték
nehezítette a beavatkozást. Egyszer a szél
által felemelt pergola visszahelyezésére került
sor, a hetedik esemény pedig egy
személykeresési feladat volt a Sopronihegységben. A szakmai felkészítés során
tarvágott, néhány kidöntésre váró fával
tarkított területen favágási és darabolási
gyakorlaton vettek részt az egyesület tagjai,
hisz a hasonló események a leggyakoribb
mûszaki mentési feladatok. Enesei önkéntes
kollégákat támogattunk nálunk már nem
használt védõfelszerelésekkel, ahol most indul
újra a tûzoltó egyesület, s minden segítség jól

jön nekik. A falukarácsonyfa díszeit szedtük
le a hivatal dolgozóival karöltve, s pályázati
egyeztetésen vettünk részt a hónap
folyamán. Január 25-én hatalmas
megtiszteltetésben volt részünk. Az
Országos Katasztrófavédelmi
Igazgatóságon vehettük át a Lõvér Járási
Mentõcsoport nevében az „Év Önkéntes
Mentõszervezete 2021” címet Dr. Góra
Zoltán fõigazgató úrtól. Egyesületünk
alapító tagja a mentõszervezetnek, s mára a
legerõsebb pillérévé vált. Az elmúlt évek
munkája a múlt évi délmagyarországi
viharkárfelszámolási munkákban
csúcsosodott ki, mely nagyban hozzájárult a
cím odaítéléséhez. A felterjesztést erõsítette
egyesületünk fertõtlenítési munkája,
valamint a tûzoltói beavatkozásaink is. A cím
kapcsán több médián keresztül öregbíthettük
egyesületünk s településünk hírnevét.
Február elsõ harmadában vezetõségi ülést
tartottunk, ahol az év eseményeit s feladatait
egyeztettük, részt vettünk a Rákellenes
Világnap kapcsán szervezett jó üzenetû,
sajnos sokakat érintõ sétán, valamint a civil
szervezetek pályázatait érintõ egyeztetésen
is. Sor került az évindító találkozásra a
szertárban, ahol néhány egyesületi fotó is
készült. Riasztásra kerültünk Kópháza
külterületére egy szabadtéri tûzhöz, de a
beavatkozást a soproni tûzoltók végezték a
még nem kiterjedt tûznél.
Az új szertárban folytatódott a régi kerítés
bontása, az új építése. az utcafront már
kialakult, elkezdõdött a körbekerítés.
Véglegessé vált a kapu s utcaajtó is a
kerítéspanelek felszerelésével. A külsõ
környezet kialakítása is folytatódott a
földmunkákkal, folyamatosan változik az
épület környezete. A régi épület külsõ
panelezése a végéhez közeledik a cikk
megjelenésekor. A férfi wc-ben elkészültek az
elválasztó paravánok, tagjaink munkájának
köszönhetõen. A további belsõ átalakításra
pályázatot nyújtottunk be, bízunk a pozitív
elbírálásban. Bízunk benne, hogy a
munkálatok úgy tudnak folytatódni, hogy idén
az avatásra is sor kerülhet a tervek szerint.
Figyeljünk a továbbiakban is környezetünk
történéseire, hiszen ezzel bármikor életet,
illetve tárgyi javakat menthetünk! A
környékbeli tapasztalatok alapján külön
szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az
égetés szabályait tartsák be, hogy senkit ne
érhessen kellemetlenség ebbõl fakadóan.
Az idei évi célok között szerepel, hogy az
egyesület tagságát tovább bõvítsük.
Amennyiben a kedves olvasók közül
valakinek kedve lenne részt vállalni az
egyesület sokrétû életébõl s csatlakozni

szeretne hozzánk, szívesen várjuk a
jelentkezését! Április elején indul alaptanfolyam
Sopronban, mely a szakmai alapok gyors
elsajátítását teszi lehetõvé 5 szombati
képzéssel, egy elméleti s gyakorlati vizsgával,
ezáltal a szakmai munkába is gyorsan be
tudnak kapcsolódni az új kollégák.
Szintén cél az idei évre, hogy az ifjúságot még
jobban, s még nagyobb számban bevonjuk az
Öte életébe. Tavaly már sikerült õket
megszólítani, táborban voltak, s a
versenyeztetésükre is sor került.
A gyerekeket bíztatjuk arra is, hogy vegyenek
részt az alkotói pályázaton a tûzoltók életével
kapcsolatban, mely pályázati kiírás a napokban
jelent meg (facebook oldalunkon is
megtekinthetõ), több témakörben és
korosztályban várják a gyerekek munkáit.
Az elmúlt évek során egyre többen
nyújtottak segítséget nekünk adójuk 1%ának felajánlásával, melyért újfent
szeretnénk köszönetet mondani! Ez a
bevételi forrás is hozzájárul minden egyes
felajánlással az egyesület fejlõdéséhez,
zavartalan mûködéséhez, így újra arra kérjük
Önöket, hogy egyesületünket minél többen
támogassák idén is adójuk 1%-val:
Adószámunk: 18539604-1-08
Kedvezményezett: Nagycenk Község
Önkéntes Tûzoltó Egyesülete
Az idei évben egy újabb programot szeretnénk
meghonosítani a településen, melynek
részleteivel nemsokára jelentkezünk és bízunk
majd aktív támogatásukban s jó
hangulatukban, addig pedig az egészséges
kíváncsiságukban!
Ragats Péter
parancsnok
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Nyugati Vármegye Vitézlõ Rendje - bemutatkozás
A Nyugati Vármegye Vitézlõ Rendje A Nagycenki Önkormányzat által
Hagyományõrzõ Egyesület 2018 június r e n d e l k e z é s ü n k r e b o c s á j t o t t
9.-én alakult meg Nagycenken. Alkotóházban eredményesen zajlott a
Tagjaink nagyrészt több tíz éves megbeszélés az elmúlt év programjairól,
t a p a s z t a l a t t a l r e n d e l k e z õ illetve az ez évi tervekrõl.
hagyományõrzõk kiegészülve lelkes Gyûlésünkön jelen volt Szabó Bence,
érdeklõdõkkel. Egyesületünk a N a g y c e n k N a g y k ö z s é g
Magyar Huszár és Katonai Önkormányzatának Kulturális
Hagyományõrzõ Szövetség tagja. referense, aki tájékoztatott minket a
Jelenlegi létszámunk 18 fõ, melybõl 8 fõ közös együttmûködés lehetõségeirõl.
Nagy reményekkel állunk a 2022-es év
nagycenki lakos.
Bemutatóink célja a XV.-XVII. századi elé.
könnyûlovas harcmodor megismertetése. Köszönet a támogatásért Nagycenk
Lovas-gyalogos, zenés elõadásaink során Nagyközség Önkormányzatának és a
vitézeink az általunk képviselt kor Polgármester Úrnak!
f e g y v e r e i n e k ( s z a b l y a , l á n d z s a , A 2022-es évre rengeteg tervünk van,
dobócsillag, íj, karikás ostor) használatát többek között:
elevenítik fel, lehetõséget nyújtva ezek - Március 15-i ünnepség a faluban
kipróbálására is. Korhû ruházatainkkal, -Gyereknapi rendezvény
illetve felszereléseinkkel igyekszünk -Iskolai- és óvodai rendezvényeken való
minél hitelesebben bemutatni a végvárak részvétel
mindennapjait, a vitézek harcra való -Múzeumok Éjszakája
- A Nagycenki Búcsún, illetve a Szüreti
felkészülését.
Mûsorainkat színesítjük zászlóugrással, Fesztiválon könnyûlovas harcászati
ló fektetéssel, ágaskodtatással, lovas bemutató
párbajjal, kopjatöréssel, lovas-gyalogos
tervezett programokról folyamatos és
EgyháziAhírek
párbajjal.
részletes tájékoztatást fogunk nyújtani.
Hölgy lovasaink zenés karusszel
bemutatóval egészítik ki programunkat.
Egyesületünk saját magát mûködteti: a
fegyvereket, a viseletet, illetve minden
egyéb szükséges felszerelést önerõbõl
finanszírozza.
A n n a k é rd e k é b e n , h o g y m i n é l
színvonalasabb mûsorral tudjunk
szolgálni, minden vasárnap délelõtt
lovas, illetve gyalogos edzést tartunk
Nagycenken, a Gyár utca végén található
füves területen, melyet a Nagycenki
Önkormányzat biztosít számunkra. Ide
minden kedves falubelit szeretettel
várunk, amennyiben szeretne betekintést
nyerni az egyesület tevékenységébe.
A Nyugati Vármegye Vitézlõ Rendje
Hagyományõrzõ Egyesület 2022. január
13.-án részt vett az 1943. január 12.-i
Doni áttörés 79. évfordulója alkalmából
rendezett emléktûzgyújtáson és
megemlékezésen. Tisztelet a Hõsöknek!
2022. január 30.-án a Nyugati Vármegye
Vi t é z l õ R e n d j e H a g y o m á n y õ r z õ
Egyesület megtartotta éves közgyûlését
14 tag részvételével.

Egyesületünk hitvallása a magyar
történelem felelevenítése és szemléltetése
korhû fegyverek, ruhák és lószerszámok
használatával.
Várunk minden kedves érdeklõdõt
edzéseinkre, illetve egyesületünkbe!

Németh Zsolt
elnök

Civil szféra

„SÉTA AZ EGÉSZSÉGÉRT-MOZOGJ VELÜNK A RÁKELLENES VILÁGNAPON!”
Február 5-én ismét egy remek reméljük hagyományt teremtõ - jól
sikerült civil kezdeményezés valósult
meg, a
„ S É TA A Z E G É S Z S É G É RT M O Z O G J V E L Ü N K A
RÁKELLENES VILÁGNAPON!”
Az ötletgazda Sövegesné Schiffer Vera
volt, külön köszönet a gondolatért és a
lelkes szervezésért!
dr. Koloszár Gábor háziorvosunk volt az
esemény fõvédnöke, a Vöröskereszt Helyi
Szervezete a támogatója.
A Hársfasor elején volt a találkozó, ahol
meglepetésünkre 127 fõ vett részt,
nagyon örültünk a nagy érdeklõdésnek!
Koloszár doktor úr beszélt a prevencióról,
Sövegesné Vera pedig a lelkierõ és a
„gyógyulni, élni akarás” fontosságáról
szólt néhány szót.
Minden résztvevõ egy jelképes lila
kitûzõt kapott.
Jókedvvel, kisebb-nagyobb csoportokban
Nagycenki Vegyeskar és Kulturális Egyesület felhívása
voltak, akik házikedvencükkel sétáltunk
végig ezen a gyönyörû, februári,
napfényes délutánon a csodás
Babits Mihály: A második ének
Elsõre persze ijesztõ lehet beállni olyanok
Hársfasoron.
közé, akik már tudják a darabokat, jól
Széchenyi Béla gróf és Hanna grófnõ Megmondom a titkát, édesem a dalnak: ismerik egymást és mindenféle zenei
sírjánál egy szál virág kíséretében
Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.
kifejezésekkel dobálóznak. Általában kétmeggyújtottunk egy mécsest, ezzel Mindenik embernek a lelkében dal van, három próbába is beletelik, hogy
tisztelve meg õket és fájó szeretettel és a saját lelkét hallja minden dalban. otthonosan mozogj közöttünk, de ebben a
emlékezve azokra, akik már nem lehetnek
vidám, jókedélyû, segítõkész társaságban
És akinek szép a lelkében az ének,
már az elején jól érezheted magad.
velünk, akik már nem tehették meg ezt a
az hallja a mások énekét is szépnek.
Teljesen rendben van, hogy eleinte esetleg
sétát….
az éneklésed nem lesz tökéletes, de nézzünk
Remélem jövõre ismét ilyen szép Szeretsz énekelni?
szembe vele, senkié sem volt az! Gyere,
létszámmal tesszük meg ezt az 5 km-es
csatlakozz hozzánk, és adj egy esélyt az
Tanulmányokból,
de
tapasztalatból
is
sétát a Rákellenes Világnap alkalmából.
tudjuk, hogy ráadásul az éneklés jót is éneklésnek! Minél tovább folytatod,
annál jobban fogsz ragaszkodni hozzá!
Lukácsné Kolonits Zsuzsanna tesz testnek, léleknek. Mi lenne, ha elsõ
kézbõl megtapasztalnád e pozitív Ezt garantáljuk!
Vöröskereszt Helyi Szervezet elnöke
hatásokat?
Persze érthetõ, hogy vacillálsz, mert (Ha kérdésetek van, bátran keressetek
aggódsz amiatt, milyen is lesz majd minket! (Szabó Zsoltné Annamária
másokkal együtt énekelni. Mi is így 0 6 / 3 0 / 4 8 9 - 2 0 7 2 ) . P r ó b á k m i n d e n
csütörtökön 18 órakor az iskola melletti
kezdtük.
Szereted a zenét? Szívesen részt Próbateremben.)
vennél a mûvek megszólaltatásában?
Van egy hangszer, amivel ezt
Várunk szeretettel!
megteheted, és ami csak a Tiéd: a
Nagycenk
Vegyeskar
hangod. Ápold, fejleszd, hogy olyan
hangszerré váljon, amit szívesen
mutatsz meg másoknak. Tedd ezt
velünk!

Civil szféra

Egyházközségi hírek

Aranypatak HE hírek

Az idei évben március 2. kezdõdik a A hamuval hintés õsi jelképe a bûnbánatnak,
mert a hamu az elmúlásra, a halálra
nagyböjt mely egyúttal Engesztelõ nap
figyelmeztet. A II. vatikáni zsinat óta a
hazánkban. A nagyböjt, a negyvennapos nagypéntekkel együtt szigorú böjti nap a
vezeklõ és böjti idõszak megemlékezés Jézus katolikus hívek számára, azaz ekkor csak
böjtölésének, illetve kínszenvedésének háromszor szabad enni, és csak egyszer
idõszakáról, az ünnep latin neve quadragesima szabad jóllakni. A negyvennapi böjtnek is
nevezett nagyböjt hamvazószerdán
(negyvenedik). Hamvazószerdán az egyház a
kezdõdik, és nagyszombat délig tart, de az
híveket az élet mulandóságára emlékezteti és
egyház tanítása szerint pusztán a testi
bûnbánatra szólítja fel õket.
böjt nem elég, az önmegtartóztatást más
A bûnbánati felkészülés a VII. századtól vált tekintetben is gyakorolni kell.
szokásossá. E napon a mezítlábas,
Reményik Sándor: Gyógyíts meg!
zsákruhába öltözött bûnösöket a püspök a
Én Istenem, gyógyíts meg engemet!
Nézd: elszárad a fám,
templomba vezette. A bûnbánati zsoltárok
A
testem-lelkem fája…
elimádkozása után fejükre hamut hintett, és
De épek még a gyökerek talán.
kiutasította õket a templomból, miként Isten is
A tompa, tunya tespedés alatt,
kiûzte az elsõ emberpárt a Paradicsomból. A
Gyökereimben: érzem magamat,
kiutasítottaknak egészen nagycsütörtökig tilos
És ott zsong millió melódiám.
Én
Istenem,
gyógyíts meg engemet!
volt belépniük a templomba. Az 1091-ben
Hiszen nem is éltem igazában.
Beneventóban tartott zsinaton II. Orbán pápa a
Csak úgy éltem, mint lepke a bábban,
bûnbánat látható jeleként elrendelte a hívek Csak úgy éltem, mint árnyék a fényben:
Rólam gondolt roppant gondolatod
számára a hamvazkodást. Kezdetben a férfiak
Torz árnyéka képen.
fejére hamut szórtak, a nõknek csak a
Egy kóbor szellõ néha-néha
Valami balzsam-illatot hozott.
homlokára rajzoltak hamuból keresztet; ma
Akkor megéreztem: ez az élet,
mindkét nem számára az utóbbiból áll a
S megéreztem a Te közelléted,
szertartás. A pap a misében megszenteli az
S maradtam mégis torz és átkozott.
elõzõ évi szentelt barka hamuját, és keresztet
Én Istenem, gyógyíts meg engemet.
Én szeretni és adni akarok:
rajzol vele a hívek homlokára, miközben ezt
Egy harmatcseppért is tengereket.
mondja: „Emlékezzél, ember, hogy porból
S most tengereket látok felém jönni,
lettél és porrá leszel” (Memento homo, quia És nem maradt egy könnyem megköszönni.
pulvis es, in pulverem revertis).
Szarka Gábor
plébános

Január 30-án lezajlott a horgászegyesület
éves rendes közgyûlése, amelyen a tavalyi
éves beszámolón kívül az idei évre
érvényes szabályokról, versenyekrõl,
haltelepítésekrõl is megállapodott a tagság.
Az idei évtõl a felnõtt napijegy ára 6.000
Forintra emelkedik, a rendkívül népszerû
„sportjegy” ára 3.000 Ft lesz. Célunk a
fiatalok és a gyermekek támogatása, illetve
a horgászat és a természet megszerettetése
velük, így az ifjúsági és a gyermekjegy ára
nem változik. A napijegyek forgalmazását
az idei évben is márciustól tervezzük. A
tavalyi évben is sok horgász látogatta meg a
tavunkat, a fogási naplók összesített
eredményei szerint több, mint 10 mázsa
halat vittek el a horgászok. Kérjük
figyeljék a horgászrend változásait és
tartsák be horgászat szabályait!
Horgászrendünk megtalálható a tó
bejáratánál a hirdetõtáblán.
A tavalyi évi több, mint 15 mázsa telepítést
ugyanennyivel folytatjuk. A napijegyes
horgászok magas száma, a versenyeken is
tapasztalható magas fogások is
visszaigazolják a tó bõséges
halállományát.
Az idei évben egyelõre csak a pontytilalmat
felszabadító horgászversennyel számolunk
biztosra (május 29.), illetve a tavalyi nagy
sikerû gyermekverseny szintén májusban
tervezzük megrendezni.
Terveink szerint lesz ragadozó verseny,
nappali és éjszakai feeder versenyek is,
pontos idõpontjaik késõbb kerülnek
meghatározásra.
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
horgász ragadozó halat továbbra sem
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!
A 2022-es évben még február 24-én és
március 23-án tartunk fogadónapot, 17-20
óráig. Helyszíne az önkormányzat épülete.
Aktuális híreinket megtalálják az egyesület
Facebook oldalán (Aranypatak
Horgászegyesület Nagycenk),
honlapunkon: www.aranypatakhe.hu
Szeretettel várjuk Önt is horgásztavunkon
és a folyamatosan szépülõ szabadidõ
parkban!
Az egyesület vezetõsége

Búcsúzunk

In memoriam Benke Éva
Vannak csillagok, melyeknek fénye világít a
földön,
Mikor õk maguk már régen nincsenek
helyükön.
Vannak emberek, akiknek csillogó emléke
világít,
Amikor õk maguk már nincsenek köztünk.
Ezek a fények csillognak és különösen,
Ha sötét az éjjel: mutatják az utat az embernek.
Szenes Hanna
Hosszan tartó, súlyos betegség után Benke
Éva 2021. december 21-én örökre elaludt. Éva
éveken át nagy türelemmel, nagy küzdeni
akarással viselte súlyos betegségét. Éva
személyében egy olyan embert vesztettünk el,
aki egész életében próbált adni szeretteinek és
embertársainak egyaránt. Több mint egy
évtizeden keresztül dolgozott Nagycenken
könyvtárosként és rendezvényszervezõként.
Rengetek program ötlete, megszervezése,
lebonyolítása fûzõdik a nevéhez, ezek közül
néhány a mai napig megrendezésre kerül.
Munkája során törekedett rá, hogy mindig a
legtöbbet hozza ki a rendezvényekbõl és
minden korosztály számára kellemes idõtöltést
szervezzen. Úgy, mint a Tündérfesztiválok, a
Halloween-i programok, a különbözõ
elõadások, koncertek, klubok. Éva egy igazán
értékes tagja volt községünknek!
Kedves Éva!
Köszönünk mindent, amit községünkért
tettél, búcsúzunk Tõled de emléked örökké
velünk marad!
Ez a legszentebb kötelezettségek egyike,
amellyel a barátok, a családtagok tartoznak
egymásnak. Nem hagyják kialudni az
emlékezés lángját, így aztán, ha valaki meghal,
nem tûnik el azonnal és nyomtalanul a világból,
valamilyen szinten tovább él, legalábbis addig,
amíg azok élnek, akik szerették. Az ilyen
emlékezés fontos fegyver az élet zûrzavarai és
a halál ellen, ez biztosítja a folyamatosságot a
generációk között, hozzájárul a rendhez és az
értelemhez.
Dean Ray Koontz

In memoriam Meizl Valéria
Hosszú betegség után, 72 éves korában
elhunyt Meizl Valéria, Nagycenk
Díszpolgára.
A Liszt Ferenc Zeneakadémia elvégzése
után, mûvész-tanárdiplomájával a
fiatalabb nemzedékek tanításával,
késõbb budapesti koncertek
szervezésével foglalkozott.
Létrehozta a Sonare Ifjusági
Kamarezenei Alapítványt, amelynek
keretében a Zeneakadémia
legtehetségesebb növendékeinek adott
lehetõséget Kossuth díjas mûvészekkel
való közös zenélésre.
Nagycenken,1998-ban a múzeumban
járva megérintette a hely szelleme. Ezt
követõen azzal a kéréssel fordult
Környei Attila múzeumigazgatóhoz,
járuljon hozzá, hogy évente a Széchenyi
István Emlékmúzeumba összmûvészeti,
kulturális rendezvényeket
szervezhessen, melynek keretében 10
napig igényes programokkal töltené meg
a kastély termeit. Egy bemutatkozó
koncert után 1999. augusztusában
megrendezhette az elsõ Nagycenki
Mûvészeti Napokat.
Hosszú éveken keresztül önzetlenül,
budapesti létére igazi nagycenki
lokálpatrióta módjára szervezte
községünk legszínvonalasabb kulturális
rendezvénysorozatát.
A
legkülönbözõbb mûvészeti ágak
mutatkozhattak be, mint a szobrászat,
festészet, táncmûvészet, de legfõképpen
a zenemûvészet. Olyan nemzetközi hírû
mûvészek voltak állandó fellépõk, mint
a Kossuth díjas világhírû
zongoramûvész Jandó Jenõ, a Príma
Primissima díjas Ewald Rézfúvós
Kvintett, vagy a világ számos
országában sikert aratott Akadémia
Vonósnégyes.
A Nagycenki Mûvészeti Napoknak négy
éven keresztül volt fõvédnöke Mádl
Ferenc köztársasági elnök, aki nyugdíjba
vonulása után 2010-ben feleségévelszemélyesen is jelen volt a Mûvészeti
Napok megnyitóján.

Mivel Meizl Valéria szívügyének érezte a
község társadalmi életének színesítését,
ezért létrehozta a Nagycenk Fejlõdéséért
Egyesületet, amelynek elnöke volt. Az
egyesület égisze alatt zajlódott évekig a
Nagycenki Szüreti Napok rendezvénye is.
Csaknem 15 évet szentelt életébõl
Nagycenk kulturális fejlesztésének, a
Széchenyi kultusz ápolásának.
A Képviselõ-testület 2012-ben létrehozta a
20'-as évek végén már egyszer elindított Nagycenk Díszpolgára címet, amelyet
másodikként, 2014-ben ítéltek oda
számára.
Meizl Valéria igazi ünnepet varázsolt a
hétköznapjainkba. Ezek az ünnepek
nyomot hagytak bennünk, hiszen a zene
érinti meg legmélyebben az embert,
hatására teljesebbé válik az élet.
Tevékenysége, önzetlen kultúraszervezõ
munkája példaértékû lehet mindannyiunk
számára!
Mindezt nagy szeretettel és hálával
köszönjük! Búcsúzunk Tõled!

Keszei István

Aktuális

December végi események
A 2021-es Utcabajnokságon 8 csapat
vett részt.
Hajtós, küzdelmes mérkõzéseket
játszottak a csapatok, sok szép
megoldással. A csoportmérkõzések is
kiélezett meccseket hoztak, ahogyan a
helyosztók is. Végül a döntõbe a Rákóczi
utca és a nagycenki ifi és felnõtt csapat
képviseletében játszó Kányák csapata
került. Az izgalmas és jó iramú mérkõzést
végül a Kányák csapata nyerte 2:1
arányban. Köszönjük minden csapatnak a
részvételt, reméljük jól érezte magát
mindenki. Külön öröm, hogy egyre több
ifjú tehetség vesz részt az
utcabajnokságon, illetve olyanok is, akik
nem rég költöztek a faluba.

Kupakgyûjtõ szívecske

Évbúcsúztató futás Nagycenken!
Az elõzõ év szilveszterén is egy közös, jó
hangulatú futással zártuk az évet. Nagy
létszámban érkeztek sportolni vágyók,
talán az eddigi évek legnagyobb
létszámú társasága az idei volt! A
résztvevõk kellemesen elfáradtak, majd
a futás után tea, illetve forralt bor mellett
beszélgettek. A sportolás mellett jó
alkalom volt a közösségépítésre is.
Köszönjük mindenkinek, aki eljött és
köszönjük a szervezõk munkáját! Jövõre
is várunk mindenkit!

Tisztelt Nagycenkiek!
Örömmel tudatjuk, hogy február hónap
végére elkészül a nagycenki kupakgyûjtõ
szívecske!
A Postahivatal és a Mária Bolt közti
közterületi részen kerül elhelyezésre!
Legyünk tekintettel környezetünkre és
tegyünk jót másokkal!

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk
Benke Éva

(1973-2021)

Nagy Ferencné
(1948-2021)
sz.: Dandóci Mária Magdolna
Ivánkovics Ottó

(1942-2022)

Szalai Gergely Gyuláné
sz.: Füzi Erzsébet

(1935-2022)

Magyar József

(1970-2022)

Payer Frigyesné
sz.: Blay Éva Mária

(1954-2022)

Gratulálunk!
Horváth Olivér (2021.12.28.)
Hofstädter Vivien és Horváth Dávid kisfia
Ormándi Léna (2022.01.11.)
Pribéli Vivien és Ormándi Richárd
kislánya
Sipos Bálint (2022.02.02.)
Fekete Irén Alexandra és Sipos Ede kisfia
Miklós Flórián (2022.02.08.)
Takács Marianna Anikó és Miklós Gábor
kisfia

