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Hõsök napi ünnepség
Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, itt a
Nagycenken, hõsi emlékmû elõtt, a
magyar hõsök emléknapján.
A Magyar Országgyûlés, a magyar nemzet
soha el nem múló hálájaként, a ma élõ és a
jövõ nemzedék okulására, a hõsök
dicsõségére, minden esztendõ május
hónapjának utolsó vasárnapját a Magyar
Hõsök Emlékünnepévé nyilvánította a
2001. évi LXIII. törvénnyel. Ezzel
megerõsítette egy 1917-ben elfogadott
törvénycikket.
A Nagy Háború idején, 1915-ben báró
Ábele Ferenc vezérkari õrnagy a
hadmûveleti területrõl írt levelet gróf
Tisza István miniszterelnöknek, amely
szerint kívánatos lenne, ha az
országgyûlés törvényt hozna arról, hogy
„az állam minden községben egy szép
kõemléket állít, amelyekre (...) elesett
hõseit név szerint bevési.” Az õrnagy
javaslata 1916 végén Zita királyné
közvetítése révén IV. Károly színe elé
jutott, s az uralkodó támogatásával 1917
tavaszán a Képviselõház elfogadta „a
most dúló háborúban a hazáért küzdõ
hõsök emlékének megörökítésérõl” szóló
1917. évi VIII. törvénycikket. E
törvénycikk szerint:
„mindazok, akik a most dúló háborúban a
hadrakelt sereg kötelékében híven
teljesítették kötelességeiket, a nemzet
osztatlan, hálás elismerésére váltak
érdemesekké. Õrizze meg a késõ utókor
hálás kegyelettel azok áldott emlékezetét,
akik életükkel adóztak a veszélyben forgó
haza védelmében. (…) Minden község ,
város anyagi erejének megfelelõ, méltó
emléken örökíti meg mindazoknak a nevét,
akik lakói közül a most dúló háborúban a
hazáért életüket áldozták fel.”
Aztán 1924-ben a megcsonkított Magyar
Királyságban „az 1914/1918. évi
világháború hõsi halottai emlékének
megünneplésérõl” rendelkezõ újabb
törvényt fogadtak el.
Az 1924. évi XIV. törvénycikk értelmében
„a magyar nemzet mélységes szeretettel,
magasztaló elismeréssel és hálával
emlékezik meg azokról a hõs fiairól, akik
az 1914/1918. évi világháború alatt a
hazáért vívott súlyos küzdelmekben a
magyar nemzetnek dicsõséget és hírnevet
szerezve életüket feláldozták.

Az akkori teljes magyar társadalom
igényelte a hõsök emlékének
megörökítését, hiszen a történelmi
Magyarország fiai közül 661.000 közös
hadseregbeli magyar katona és honvéd
áldozta életét a Nagy Háborúban. De ezt
kívánta a Magyar Királyi Honvédség is,
amely példaként állította tiszti, altiszti,
tisztesi és legénységi állománya elé a
világháborús magyar katonák
helytállását.
A trianoni országterület szinte minden
településén állítottak hõsi
emlékmûveket, ahol megemlékezhettek
a nemzeti ünnepek sorába emelt Hõsök
emléknapjáról, így történt ez
Nagycenken is. A Hõsök napján minden
városban és községben felekezetenkénti
istentiszteletet tartottak, s a polgári
elöljáróságok által szervezett
ünnepélyeken helyezték el koszorúikat,
virágaikat a hõsi emlékmûvek
talapzatánál.
Az újabb háborúvesztés után a hatalmat
fokozatosan megszerzõ moszkovita
kommunisták a „múltat végképp
eltörölni” elv jegyében felszámolták az
ezeréves Magyar Királyság
intézményrendszerét és társadalmi
berendezkedését, és leszámoltak a
magyar hõsök kultuszával is. Így
süllyedt a feledés homályába a Hõsök
napja, s e téren is a csak rendszerváltozás
hozott áttörést
Ezt a tisztelgést a rendszerváltást
követõen a Nagycenk község közössége
megújította és hagyományosan itt

a Széchenyi téren emlékezünk meg hõsi
katonáinkról. Fontos, hogy emlékezzünk és
emlékeztessünk. Fontos, hogy elõdeinkrõl
méltó módon megemlékezünk. Tudjuk,
hogy a magyarság történelme több mint
ezer éve kiemelkedõ katonai teljesítmények
története is. Tudjuk, hogy a két
világháborúban harcoló magyar honvédek,
katonai teljesítménye semmiben sem
maradt el az ellenük harcolókétól. A
nagycenkiek mindig is büszkék voltak
katonai hagyományaira.
Nagycenk község közössége nem csak
büszke ezekre a történelmi
hagyományokra, hanem méltó módon,
becsülettel ápolja is azokat.
Nekünk, kései utódoknak nemes
kötelességünk ezért katonahõseinkre és
mindazon polgárokra emlékezni, akik
Istenbe vetett hittel küzdöttek a Magyar
Hazáért, és amelyért a legtöbbet adták, amit
csak ember adhat: az életüket.
Engedjék meg, hogy Sopron vármegye
híres krónikásának, vitéz Somogyváry
Gyula versével köszönjek el Önöktõl:
„Aludjatok, ti áldott szunnyadók,
aludjatok, ti néma hadsereg.
Ringasson békén a távoli rög,
s ne bántson könny, mely értetek pereg.
Apák, fiúk, szerelmes võlegények,
kik porladoztok, haj, sok éve már,
akik elé mennydörgõ ágyúszóban,
véres mezõkön toppant a halál,
Aludjatok!”
Németh Zsolt
Nyugati Vármegye Vitézlõ Rendje
elnök

Civil szféra

Elsõ cenki családi pikinik
Tisztelt nagycenki lakosok!
Nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien
részt vettetek az általunk szervezett ELSÕ
CENKI CSALÁDI PIKNIK
rendezvényünkön. Maga az elsõ ötlet egy
családi piknikrõl 20 évvel ezelõtt indult el
Dunaújvárosból. Szerettük volna 2 évvel
ezelõtt megrendezni, de sajnos a covid
közbeszólt. Idén januárban Réczeg Zoltán
barátommal és szervezõ társammal úgy
döntöttünk, hogy megrendezésre kerül az
elsõ CENKI CSALÁDI PIKNIK. Hosszú
szervezõi munka még több telefon és
egyeztetés után, lehetõvé vált, hogy
megrendezésre kerüljön a rendezvény.
Nagy izgalommal és rengeteg munkával
sikerült május 28-án elindítani az elsõ
családi pikniket.
50 asztalnál vártuk a vendégeket, akik
elõzetes asztalfoglalással biztosították
helyüket, barátaik és családjuk körében
grilleztek vagy bográcsoztak. Emellett
rengeteg mûsorral készültünk: A megnyitó
után Holderith Zsolt és tanítványai
zenéltek, ezt követte a Nyugati Vármegye
Vitézlõ Rendje Lovas bemutatója majd az
ÖTE tûzoltó bemutatója és visszatérve a
színpadra kezdõdött a gyermekmûsor. A
Suzy kutya trükk Iskola bemutatója
(Locsmándi Anita és csapata), és ezt zárta a
Zumba mûsor (Rapp-Lettner Zsanett).
A mûsorok utána zsákban futás és
kötélhúzó versenyek következtek.
mindeközben gyermekeknek
foglalkoztató volt, több mindenben
kipróbálhatták magukat például a soproni
Airsoft segítségével Airsoft lövészeten.
Kézmûves foglalkozásokon.
Rendezvényünket színesítette a
lovaskocsikázás, lovaglás, kis traktoros
utazás, és egy Ford T modell is a helyszínre
érkezett melyet ki lehetett próbálni.
Estefelé a díjkiosztó gálán Tóth László
profi ökölvívóval adhattuk át a sportért
járó díjakat Ezt követõen Csomós András
mesterszakács adta át a fõzõversenyért járó
díjakat.
Az estét Dj Zsuga retro partyja zárta.
Remélem mindenki jól érezte magát és
bízva a folytatásban jövõre is találkozunk.
Köszönet nektek, akik több mint ezren
látogattátok meg rendezvényünket.

A résztvevõk nevében szeretnék
gratulálni az „I. Cenki Családi
Piknik” ötletgazdáinak és
szervezõinek, Tüske Ferencnek,
valamint Réczeg Zoltánnak a kiváló
rendezvényhez.
A színvonalas, változatos, érdekes, jól
szervezett és kivitelezett programok
elnyerték a széles közönség tetszését,
és megmozgatták a kicsiket ill. a
nagyokat, a régi és új nagycenkieket
Köszönettel: egyaránt.
Cenki családi piknik csapata

Köszönjük az áldozatos munkát a
szervezõknek ésmna segítõknek (Balaskó
Gyöngyi, Gugánovich Rita, Wenner
József, Balaskó Imréné, Hegyiné Rózsi,
Nyúl Szabolcs, Steiner Katalin, Frankné
Erzsike, Fridrich Andor, Friedrich Viki,
Csomós András séf, Kis Szilvia, Fejes
Szilvia).
Bízunk benne, hogy hagyományteremtõ
esemény született, amely hosszú évekig
fogja színesíteni a nagycenki
rendezvények palettáját.
Matiasecné Dr. Tóth Melinda
alpolgármester
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Nagycenk ÖTE
Utolsó cikkünk megjelenése óta a mentõ
tevékenység mellett folytatódott a mindennapi
feladatok végrehajtása is, így néhány
eseményre szeretnék kitérni az elmúlt két
hónapból.
A beavatkozásainkat figyelembe véve 7
alkalommal vonultunk tûzesetekhez és
mûszaki mentésekhez. Beavatkoztunk
Nagycenken, Kópházán és Fertõbozon is,
csakúgy, mint az ezeket a településeket érintõ
nagyobb forgalmú közutakon. Tûzesetek
tekintetében vonultunk égetéshez és
vegetációs tûzhöz, melyeket idõben észleltek,
így nagyobb károk nem keletkeztek.
Mûszaki mentések terén egy sérüléssel járó
koccanásnál, illetve egy szintén sérüléssel
járó úttest elhagyási balesetnél kellett
beavatkozniuk a kollégáknak ebben az
idõszakban. Riasztásra kerültünk
felforrósodott
kazánhoz, elvágott
gázcsonk miatti gázömléshez, s egy elhunyt
miatti ajtónyitáshoz is. Beavatkozásainkat
részben önállóan, részben a soproni
hivatásos tûzoltókat segítve végeztük, de arra
is sor került, hogy vonulásunk alatt
visszafordításra kerültünk, mivel a káreset
helyszínére elegendõ erõ és eszköz érkezett
ki.
Az egyesületet érintõ egyéb eseményekbõl is
kiemelnék néhányat. Pályázatokat
készítettünk és nyújtottunk be mind tûzoltó
mind mentõszervezeti vonalon, a pályázatok
jelenleg elbírálás alatt állnak. Kapocs-kupa
versenyre készült fel felnõtt csapatunk, s
utazott az ország másik felébe versenyezni a
Békés megyei Tótkomlósra. Az elsõ fordulóból
harmaddiként továbbjutva az egyenes
kieséses szakaszban az 5. helyet szerezték
meg versenyzõink. Favágási gyakorlatokra
került sor, ahol egy alkalommal a kézi
csörlõvel történõ munkavégzést, egy másik
alkalommal pedig az emelõkosár
igénybevételének módját gyakoroltuk. 2
kolléganõ tett sikeres alapfokú tûzoltói
vizsgát, szakmai tudásukról bizonyságot téve
a vizsgabizottság elõtt, így már õk is részt
vehetnek közremûködõ egyesületként való
beavatkozásaink során. Az egyesület írásos
beszámolóját tárgyalta a település Képvieselõ
Testülete, melyet az ülés során némi
kiegészítés, kérdések és válaszok, valamint
bíztató szavak után a Testület elfogadott. A
versenycsapatok is megkezdték a
felkészülést a vizes versenyre. Gyermek,
felnõtt és szenior rajaink sajátították el illetve
frissítették fel tudásukat ebben a
versenyformában. A harkai versenyen a
gyerekek szerepeltek a legjobban, akik
mindössze fél másodperccel lemaradva lettek
a verseny II. helyezettjei, melyhez az újság
hasábjain keresztül is szívbõl
GRATULÁLUNK. A felnõtt és szenior csapat is
eredményesen szerelt a verseny folyamán. A

kísérõkkel támogatott csapataink nagyon jól
érezték magunkat a versenyen, ahol a
szurkolás, motiváció, versenyszellem egy
igazi csapattá kovácsolta minden korosztály
tagjait! Köszönöm szépen a versenyzõk
befektetett energiáit, s a tagok felkészítõ
munkáját a technikai háttér megteremtése
során! A törekvések éremben s a közös
élményben értek be a harkai verseny során!
A versennyel párhuzamosan egyesületünk
ellenõrzésére is sor került a felügyeleti szerv
részérõl, amely ellenõrzés hiányosságot
nem tárt fel. Egyesületünk is
partnerszervezete volt egy magyar-szlovák
Interreg pályázatnak, aminek keretében egy
képzésre került sor egyesüeletünk
szertárában. A szlovákiai Bõsrõl,
Fertõszentmiklósról és a mi tagjaink közül
kerültek ki a képzendõk, akik kisgépek
üzemeltetésébõl kaptak elméleti és
gyakorlati felkészítést. A többhelyszínes
felkészítés után egyesületünk két tagja
lehetett ott a Komárom-Esztergom megyei
gyakorlaton a projekt keretében. A valós
terepen Ács és Nagyigmánd közelében, a
veszélyt jelölõ eszközök jelzései,
instruktorok információi alapján és
felügyelete mellett kellett feltételezett
káreseményeket felszámolnunk. A GyõrMoson-Sopron megyei egység
szolgálatparancsnokaként és beosztott
tûzoltójaként végeztük a feladatainkat.
Tûzoltás a Duna parti ártérben, sérült
személyrõl fatörzs leemelése, sérült
mentése, hordágyon való kézi szállítása fél
kilóméteren keresztül az erdõs terepen
voltak az elsõ napi feladatok, majd másnap
egy kiterjedt vegetációtûz oltása, majd a
Szendi-tónál árvízi védekezés
homokzsákolással, nyúlgát építés és buzgár
elfogás voltak a feladataink. A gyakorlattal
párhuzamosan került megrendezésre a
Cenki Piknik, melyhez a szervezõk kérték
egyesületünk támogatását. A
rendezvényrevaló felkészülés után a
gyerekek a vizes szerelésüket mutatták be, a
felnõttek osztott sugarat szereltek, majd a
fecskendõnkkel szállítottuk a rendezvényen
résztvevõk apraját és nagyját.

Köszönjük, hogy a rendezvény partnerei
lehettünk! Sor került egy online konferenciára is,
ahol az aktualitásokról értesültünk az országos
vezetõ szerv részérõl, s részt vettünk a helyi
Hõsök napi megemlékezésen is. Völcsejen
voltunk vendégségben az ottani egyesület 125
éves jubileumán és autószentelõ ünnepségén
és ennek tiszteletére rendezett vacsorán, ahol
újra találkozhattunk s beszélgethettünk az
önkéntes bajtársakkal. A sportegyesület
jubileumi rendezvényére kaptunk meghívást,
így a rendezvényen s a sportbálban is ott
lehettünk néhány kollégával. A szertár
fejlesztésén tovább folytatódtak a munkák. A
panelozás befejezõdött a korábbi vízmû
épületen is, a bádogozás utolsó mozzanatai
vannak folyamatban a napokban, így kialakul az
épületek végleges külsõ homlokzata. A
területen a következõ idõszakban a külsõ
körletre összpontosítunk majd, esztétikailag jó
környezet kialakításának céljából a létesítmény
területén.
Figyeljünk a 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. S mint azt az elmúlt évek
tapasztalatai mutatják, a zöldfelületi munkák
tekintetében is legyünk körültekintõek a
közmûveket, fõként a gázcsonkokat illetõen.
Mára már nem csak a fiatalok használják a
közösségi médiát, hanem szinte minden
korosztály. Kérjük csatlakozzanak minél többen
ezekhez a csatornákhoz, ahol Nagycenk ÖTE
néven találnak meg bennünk, ezzel is segítve és
támogatva egyesületünk munkáját.
Ragats Péter
parancsnok
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Néptáncegyesület hírei

Nyugati Vármegye Vitézlõ Rendje

Áprilisban egy régóta dédelgetett ötletet Fajkusz Attilát és bandáját nem igazán
sikerült megvalósítanunk. Sövegesné kell bemutatni, hiszen ismertek és
Schiffer Vera felkérésére készítettünk egy elismertek nemcsak régiónkban, hanem
hagyományos húsvéti locsolásról szóló egész országszerte, illetve külföldön is.
k i s f i l m e t . N a g y o n é l v e z t ü k a z A Napraforgók Néptánccsoport tagjai
elõkészületeket és a felvételt is. Már a Bécsben élõ magyarok. Csoportjuk 1987
tavaly decemberben felvett ádventi óta mûködik. Szerveznek tánctáborokat,
táncházakat. Nemcsak felnõtt tagjaik
mesénknél is kiderült, hogy a csoport tagjai
vannak, hanem ifjúsági és gyermek
rendelkeznek némi színészi vénával, ez táncosaik is. Nagyon örülünk, hogy
most is megmutatkozott. Felnõtt és gyerek igent mondtak a meghívásunknak.
egyaránt élvezte a szereplést. A rövid kis Nagy szeretettel várunk mindenkit
videó megtalálható a youtube-on és a fesztiválunkra!
Hársfa facebook oldalán is.
Nagy fájdalommal értesültünk
Májusban meghívást kaptunk a fertõbozi táncosunk, Eszter édesanyjának
Bodza Fesztiválra. Csodálatos helyszínen haláláról. Joli néni a kezdetektõl fogva
táncolhattunk, ezúton is köszönjük a támogatott bennünket, ha tehette minden
fellépésünket figyelemmel kísérte.
felkérést.
Június 25-én, a Múzeumok Éjszakáján az Ezúton is búcsúzunk tõle és osztozunk
alkotóházban szervezünk programot a Eszter gyászában.
Örömteli hírekrõl is írhatok. Volt
Nyugati Vármegye Vitézlõ Rendjével
tagunknak, Ragats Zsófinak és párjának,
karöltve. Lesznek lovas programok, Ádámnak kisfia született. Ezúton is
fegyverkiállítás, néptánc, népi eszközök és gratulálunk az ifjú szülõknek, és
viseletek bemutatása. Szeretettel várjuk az reméljük, néhány év múlva Mátét is
érdeklõdõket. Két év kihagyás után, idén üdvözölhetjük tagjaink között. Még egy
július 2-án kerül megrendezésre Hársfa h á r s f á s b a b a é r k e z é s é r õ l i s
Egyházibeszámolhatok.
hírek
Fesztiválunk. Idén is az alkotóházba
Horváth-Frank Barbi is
tervezzük a bemutatót. A teljes program anyai örömök elé néz. Barbinak és
még szervezés alatt áll, de az már bizonyos, Ricsinek nagy szeretettel gratulálunk
hogy fellépõként köszönthetjük a bécsi születendõ gyermekükhöz és nagyon
Napraforgók Néptánccsoportot, Fajkusz várjuk már az érkezését.
Attilát és tanítványait, illetve a hársfás
Élõ Péterné
utánpótláscsoportjainkat.
elnök

Egyesületünk április 30-án, szombaton, illetve
május 1.-jén, vasárnap, gyalogos- és
könnyûlovas harcászati bemutatót tartott
Sopronban a Majális keretein belül.
Május 21-én egyesületünk a Magyar
Honvédelem Napja alkalmából tarott gyalogos
harcászati bemutatót, illetve viselet- és
fegyverbemutatót Sopronban.
Május 28-án, szombaton, egyesületünk
gyalogos- és lovasbemutatót tartott az I. Cenki
Családi Piknik: Gasztrofesztivál és Gyermeknap
keretein belül. A bemutató után lehetõséget
nyújtottunk kicsiknek és nagyoknak lovaglásra,
valamint a fegyverek kipróbálására: csatacsillag
dobásra, íjászatra földrõl, valamint mûlóról is.
Egy remek délutánt töltöttünk együtt, melyet
finom ételekkel, illetve egy fergeteges retro
partival zártunk. Ezúton is köszönjük a
meghívást és gratulálunk a szervezõknek a
rendezvényhez! Reméljük jövõre ugyanitt
találkozunk!
Egyesületünk május 29-én Nagycenken, a
Széchenyi téren, Hõsök Napi megemlékezésen
vett részt. Az ünnepségen Németh Zsolt,
egyesületünk elnöke, ünnepi beszédet mondott.
A Nyugati Vármegye Vitézlõ Rendje
Hagyományõrzõ Egyesület július 25-29. között
Hagyományõrzõ Apródtábort szervez 10-15
éves gyerekeknek. A tábor ideje alatt a gyerekek
különbözõ foglalkozásokon vehetnek részt:
íjászat, szablyaharc mûanyag szablyákkal,
csatacsillag dobás, karikás ostor használat,
illetve ismerkedés a lovakkal. Jelentkezni, illetve
a részletek miatt a +36 30 491 6730-as
telefonszámon lehet Németh Zsoltnál.
Németh Zsolt
elnök

Civil szféra
Horgászegyesületi hírek
Az Aranypatak Horgászegyesület
rendhagyó gyermek-horgászversenyt
rendezett június 12-én. Már a tavalyi
évben is nagy sikerrel került
megrendezésre Nagycenken az elsõ
gyermekhorgászoknak kiírt verseny, amit
idén megpróbáltunk még színesebbé
tenni.
Segítségünkre volt a Magyar Országos
Horgász Szövetség, amely egy HUNOPpályázat keretein belül több gyermek
horgászversenyt is támogatott országosan.
A pályázaton mi is indultunk, és a sikeres
kiválasztás után több, mint 100.000 Ft
értékû horgászfelszerelést nyert az
egyesületünk. Saját felajánlásból
vásároltunk még kupákat és érmeket a
díjazottaknak, illetve érmeket minden
résztvevõnek. Szintén felajánlásból
kaptunk édességeket, illetve sütöttek
palacsintát a gyermekeknek. A verseny
után mindenkit vendégül láttunk
stanglival, süteménnyel is. Ebbõl is
látszik, hogy a tagság szívén viseli a
gyerekek sorsát, nem csak az utánpótlás,
de az élményszerzés, a horgászat
megszerettetése miatt is. Mindenkinek
köszönjük a hozzájárulását, tagjainknak a
részvételt a lebonyolításban,
szervezésben. Facebook csoportunkban
mindenkinek név szerint is köszönetet
mondtunk.

A gyermekek két kategóriában
versenyeztek, összesen tizennyolcan. A
10 év alattiak korosztályában elsõ
helyezett lett Rafai Ábel, második
Kretzinger Zoltán Noah, harmadik
helyezett Kmecz Jázmin. A nagyobbak
között elsõ lett Pap Huba, második
Balaskó Kevin, harmadik Lökkös Soma
Sándor. Gratulálunk!

Egyházközségi hírek
Május 22. vasárnap Plébániánk 5 diákja
járult elõször szentáldozáshoz.
Május 29. vasárnap a sopronkövesdi
templomban 4 nagycenki diák járult a
bérmálás szentségéhez.
Miserend változás!
Július 1-tõl a miserend a következõkép
változik:
Csütörtök 18.00 óra
Vasárnap és ünnepnap 09.30 óra
A szombat esti szentmisék megszûnnek.
Hivatalos ügyek intézése személyesen:
Nagycenki Plébánia
Nagycenk, Széchenyi tér 5.
Csütörtök 17.00 17.50 óra
Szarka Gábor
plébános

Köszönjük a részvételt minden
gyermeknek, minden szülõnek és
segítõnek!
Aktuális híreinket megtalálják az egyesület
Facebook oldalán (Aranypatak
Horgászegyesület Nagycenk), illetve
honlapunkon: www.aranypatakhe.hu
Szeretettel várjuk Önt is horgásztavunkon
és a folyamatosan szépülõ szabadidõ
parkban!
Az egyesület vezetõsége
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Búcsúzunk
„Nehéz a búcsú, ha tudjuk, hogy Kedves Jolika, Tisztelt fájdalommal
végleges.”
érzõ Családtagok!
Igen, nagyon nehéz most bármit mondani.
Horváth Jenõné, Joli elment.
Túl korán és hirtelen. Felfoghatatlan.
Ambiciózus, lelkes és fáradhatatlan volt.
Mindene volt a véradás szervezése. Nem
ismert akadályt és lehetetlen.
Telefonált, intézkedett és szervezett a
nemes cél érdekében. Az egész családját
bevonva, fáradhatatlanul minden
évszakban, minden körülmények között.
Gondja volt a rosszabb körülmények
között élõkre, lehetõség szerint az õ
megsegítésükre is cselekedett.

Soha nem gondoltam volna, hogy így
kell Tõled búcsúznom akkor, amikor Te
már nem válaszolhatsz, nem mondhatsz
nekünk semmit.
Nagy az ûr bennünk, amit hiányod
idézett elõ, nem is sejtheted, hogy
mekkora.
Te olyan ember voltál, aki a háttérben, de
minden követ megmozgatva a jóért élted
a mindennapjaid, segítettél ott, ahol
senki nem látta, segítettél annak, akirõl
csak kevesen tudtak!!!

Úgy mozgattad a helyi Vöröskeresztet,
szervezted az adminisztrációt, hogy
közben az emberekrõl sem felejtkeztél
el, megbecsülni õket, tisztelni, amiért
segítenek másoknak.
Minden rendezvényünknek aktív
részese voltál, nem volt olyan
rendezvény, vagy egyházi esemény,
Ezúton szeretnék Jolira - aki a Nagycenki amin nem voltál jelen.
Vöröskereszt lelkes titkára, szervezõje,
motorja volt több évtizeden keresztül - Kedveskedtél munkatársaidnak is,
kegyelettel és tisztelettel emlékezni. ¦
névnapjukra csokrot készítettél,
Munkája, odaadása a nemes ügyhöz, a polgármester urat felterjesztetted a
véradáshoz mindig példaértékû volt.
háttérben a Vöröskeresztnél megyei
Szívünkben emlékét örökké megõrizzük! kitüntetésre.
Te nem akartál semmi mást, csak hogy
Aranyosi Ervin: A vér az élet
másnak jó érzése, elismerése legyen.
(Véradók himnusza)
Soha nem álltál a plénum elé, nem
A vér az élet, mely szíveden átfolyik.
akartál a protokoll része lenni, nem
Benned a lélek, szebb létrõl álmodik.
vágytál elismerésre.
Ha véred adod, az új reményt ígér,
a hálát kapod, ami majd végig elkísér.
Te akkor is érezted, hogy ezek nélkül is
JÓ EMBER vagy!!
A véradás szervezése, a vöröskeresztes
tevékenység nem a hangos, a látványos
események sorozata, de nagyon fontos,
szükséges és ÉLETEKET ment.
Sok gyógyult és megmentett ember
nevében is köszönjük Joli!

Keveset dolgozhattunk együtt, hiszen én
2013-ban kerültem a Nagycenki Közös
Lukácsné Kolonits Zsuzsanna Önkormányzati Hivatalba, és Te onnan
Vöröskereszt Helyi 2016. õszén mentél nyugdíjba.
Szervezet elnöke Annyit azonban láttam, és tapasztaltam
Rólad, hogy az érzelmek embere vagy!

Tudom, hogy ezért nem tudtál a
házasságkötéseknél közremûködni, hiszen
a meghatódottságtól nem tudtad volna az
esketõ beszédet elmondani.
Nagyon szépen végezted a munkádat,
bármilyen ellenõrzés kifogástalannak
találta azt.
Polgármester úr mondta nekem, hogy
bármilyen aktát kért évekre
visszamenõleg, Te emlékeztél rá, és az
irattár mélyérõl mindig elõvarázsoltad
neki.
Olyan jóízûen tudtál kacagni, és olyan
fájdalmasan tudtál sírni!!!
Jolikám, a végére mégis kénytelen vagyok
egy személyes dolgot tenni.
Elnézést és bocsánatot kérek Tõled, ha
bármiért az évek során megbántottalak, ha
néha nyers voltam Veled. Szerettem volna
ezt Neked még személyesen elmondani az
évek során, de késõn kaptam észbe, amikor
már nem tudtál Velem beszélni!
Isten szeretete maradjon Veled
Jolika!!!!!
Percze Szilvia jegyzõ
a Nagycenki Közös Önkormányzati
Hivatal és Nagycenk, Pereszteg, Fertõboz
Önkormányzatok dolgozóinak nevében
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Zsófi Nagycenken járt

Kedves Nagycenkiek!
Szeretném megosztani Önökkel, Veletek
azt az örömöt és a köszönõ szavakat,
melyet Zsófi mosolyával, Édesanyja és
Nagymamája a kedvességükkel szerzett
nekünk.
Vasárnap ellátogattak Nagycenkre, hogy
élõben is megtekintsék a szivecskét,
melyben a nagycenkiek gyûjtik Zsófinak a
kupakokat.
Élmény volt a találkozás, Zsófi szemével,
mosolyával adta tudtunkra érzéseit.
A csatolt leírásban olvashatjátok, hogy
bizony segítünk minden egyes kupakkal,
Zsófinak és családjának a terápia, az
utazás finanszírozásában.
Ezzel az akcióval három „jó dolgot” is
teszünk: segítünk Zsófinak ¦, kíméljük a
környezetet, és segítjük az
újrahasznosítást.
Demsa Szabolccsal együtt, aki a szívecske
gyakorlati kivitelezõje volt, szívmelengetõ
pillanatokat éltünk át Zsófikával és
családjával.
Itt szeretném elmondani, hogy a kupakok
gyûjtése Zsófikának már évekkel ezelõtt
Horváth Jenõné Jolika kezdeményezése
volt, és én az õ beleegyezésével folytattam
immár az általam felajánlott, elkészíttetett
szívecskében a kupakok gyûjtését.
Lukácsné Kolonits Zsuzsanna
Vöröskereszt Helyi
Szervezet elnöke

Véradás Nagycenken
Véradás Nagycenken
2022.08.15.hétfõ
16.00 - 19.00
A tornacsarnokban
Szeretettel hívják és várják
a régi és az új véradókat!

Véradók Világnapja - 2022. június 14. "A
véradás a szolidaritás jele. Csatlakozz a
véradókhoz és ments életeket."
A Véradók Világnapját minden év június 14-én
ünnepeljük. A jeles napot azért hozták létre,
hogy - világszerte felhívjuk a figyelmet a
biztonságos vér és vérkészítmények
szükségességére a transzfúzióhoz;
- kiemeljük az önkéntes véradók a nemzeti
egészségügyi rendszerhez való
hozzájárulásának fontosságát;
- támogassuk a nemzeti vérátömlesztéssel és
véradással foglalkozó szervezetek/szolgálatok
munkáját az önkéntes véradó kampányokban
való együttmuködéssel.

Sportegyesület

Labdarúgás - edzõi értékelések
U7: Práznek Norbert

játszunk majd, ez is a gyerekek fejlõdését
fogja majd szolgálni! Mert, hogy Dárdai Pált
idézzem: egy utánpótlás edzõnek nem az a
fõ feladata, hogy a csapataival megnyerje a
"mikulás kupákat", hanem hogy egyénileg
olyan játékosokat adjanak majd a következõ
korcsoportnak, hogy azok gondok nélkül
megfeleljenek a nagyobb kihívásoknak! Az
idei évtõl az MLSZ már az U9-es
korcsoportba is indított futsal bajnokságot!
Ahol el is indítottuk a csapatunkat! Ez a
megmérettetés is szolgálja a srácok
fejlõdését, hisz így télén, és kora tavasszal is
versenyhelyzetet tudunk teremteni nekik! A
srácok nem csak élvezték, de
eredményesen is szerepeltek, hisz második
helyet szerezték meg a csoport küzdelmek
után, és ezzel kvalifikálták magukat, a
megyei 4-es döntõre! Ez egy nagy-nagy
siker nem csak az U9-es csapatnak, ha nem
a Nagycenk SE-nek is!

A legkisebb korcsoportba 4,5-5 éves kortól
kezdünk foglalkozni a gyerekekkel! A legfõbb
feladatunk, hogy a gyerekek megszeressék a
mozgást, a közösségbe sportolást, és
természetesen a labdarúgás alapjait! A
csapatunkról pár szó: magas létszám jellemzi
az edzéseinket! Folyamatosan 15-20 fõvel
foglalkozunk, és nem csak fiúkkal! Nagy
örömünkre egyre több lány is csatlakozik
hozzánk! Edzéseinken fõleg a játékos
fogócskák, és a labdaérzékelések,
labdaérintések gyakorlása játssza a
fõszerepet! A hétközi edzések mellett
tavasszal, és õsszel is 4-4 hétvégén
Sopronban veszünk részt a Bozsik
fesztiválokon! A magas létszámunk miatt idén
3 csapatot is indítottunk, és nagy örömünkre
mind a 4 rendezvényen ki is tudtuk állítani a 3
csapatot! Sõt volt olyan hétvége, hogy akár 5
csapatot is el tudtunk volna indítani! A srácok
nagyon élvezik ezeket a fesztiválokat, hisz
U11: Szabó Balázs
folyamatosan, ahogy Õk mondják: „igazi focit"
játszhatnak! A gyerekek edzésrõl edzésre,
A szezon elején létszám problémával
fesztiválról fesztiválra ügyesebbek!
küzdöttünk ebben a korosztályban, de idõvel
egyre csak bõvült a csapatunk és a kezdeti
U9: Práznek Norbert
nehézségek után egyre jobban látszódott a
gyerekek fejlõdése, mint a Bozsik, mint a
Idén már második éve foglalkozom az U9 es futsal tornákon. Nagy öröm volt számomra,
csapattal! Ebbe a korosztályba is szép hogy a tornákon olyan U9-es játékosok is
létszámunk van. Ez elõsegíti, hogy szét tudjuk játszottak, akik a következõ szezontól már
választani a srácokat koruk szerint U8-as és U11-es korosztályban folytatják és
U9-es csapatként! Már az edzéseiket is külön mindannyian megállták a helyüket. Fontos
idõpontokba tarjuk, és természetesen más-és volt számunkra, hogy elkezdjék szokni az
más feladatokkal fejlesszük Õket! Bevett utánpótlás ranglétra következõ lépcsõfokát
gyakorlat a Nagycenk SE-nél, hogy a Bozsik hiszen így a szezon kezdetekor nekik már
fesztiválokon is próbáljuk úgy összeállítani a nem lesz akadály az új kihívás.
csapatokat, hogy fenntartsuk az U8-U9-es
felállást! Ez természetesen nagy nyomást
helyez az U8-as játékosokra, mert Õk sokszor
U13: Szabó Balázs
1 évvel idõsebbekkel kell, hogy felvegyék a
játékot, fõleg úgy, hogy itt már felváltja a 2x1
es kapukat, a 3x2 es kapuk, kapusokkal Ez volt az elsõ szezonja ennek a csapatnak
együtt! Természetes ilyenkor, hogy sokszor együtt ebben a korosztályban. Ugyan a
alárendelt szerepet játszunk, de jellemzõ a nagyobb pályaméret eleinte megnehezítette
srácokra, hogy sokat tudnak fejlõdni ezeken a a dolgunkat, de a szezon során nagyon sokat
meccseken is! Nagyon jó példa az idei év,
fejlõdtek a srácok, mint egyénileg, mint
amikor is az U8 az õszi fesztiválokon szinte
alig jutott el az ellenfél térfelére, most csapat szinten. Örömömre szolgált, hogy az
tavasszal pedig már szinte minden idei Futsal szezonban sokáig az elsõ hely
meccsünket megnyerték! Ugyan ezt az utat megszerzése volt a cél, de így is az elõkelõ
járta be az idei U9es csapatunk is tavaly, és második helyet szereztük meg a
lám idén már úgy tudtuk le a fesztiválokat, bajnokságban.
hogy az SC Sopronon kívül, még
megszorítani sem tudott minket senki! Ezért
kérem az õsztõl már U8-as szülõket, hogy ne
csüggedjenek, ha alárendelt szerepet

U16: Szabó Bence
A srácoknak ez volt az elsõ nagypályás
szezonjuk, ez mindig egy nehéz feladat mikor
egy csapat a nagypályára vált. Úgy gondolom,
hogy mi sikeresen vettük ezt az akadályt
közösen. Szezon elején egyedül a fejlõdés volt
célul kitûzve, de ahogy mondani szokták evés
közben jön meg az ember étvágya... Sajnos, a
dobogó nem jött össze (saját magunknak
köszönhetõen) de úgy gondolom, hogy a 4. hely
is egy nagyon szép eredmény, fõleg úgy, hogy
egy pontra maradtunk le a 3. helyezett SFAC-tól
úgy, hogy õket oda-vissza megvertük
fölényesen. Nagy öröm, hogy több U16-os
játékos is bemutatkozott az U19-es csapatban,
ahol szépen megállták a helyüket. Én nagyon
büszke vagyok a csapatra, nagyon jó hangulatú
és összetartó közösség jött létre!

U19: Szabó Bence
U19-es csapatunk a megyei II. osztály
bajnokságában szerepelt. A csapat jó formában
kezdte a szezont, ennek köszönhetõen végig a
dobogós helyek elérése volt a cél, ezért
dolgoztunk és küzdöttünk. A csapat sikerrel
vette az akadályt, így 3. helyen végzett. Mint
mindenhol, a szezon során voltak
hullámvölgyek, de a csapat erejét bizonyítja,
hogy közösen túl jutottunk rajta és végül elértük
a céljainkat. Úgy gondolom ez egy nagy
eredmény, amelyre büszkék lehetünk és
motivációt ad, hogy a következõ szezonban is
mindent megtegyünk a lehetõ legjobb
eredményért.

Felnõtt: Szabó Bence
Felnõtt csapatunk az õszi szezont Deák Gábor
irányításával kezdte, akinek ezúton is
köszönjük a több éves munkáját, amelyet az
egyesületért tett. A tavaszi szezonnak
motiváltan vágott neki a csapat, célunk az volt,
hogy bebizonyítsuk magunknak, a
szurkolóknak és az ellenfeleknek is, hogy
milyen minõséget képvisel a csapat és bárki
feladatát meg tudja nehezíteni. Úgy gondolom,
ez sikerült is, a csapat egységesen és
fegyelmezetten játszott és meccsrõl-meccsre
egyre eredményesebben, kombinatívan
játszott. Végül, az elõkelõ 5. helyre ért fel a
csapat, reméljük a következõ szezonra
megfelelõen tudunk felkészülni és még
magabiztosabb teljesítményt nyújtunk. Bízunk
benne, hogy újra egyre többen jönnek ki a hazai
mérkõzésekre és sportszerûen buzdítják a
csapatot!
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30 éves a Nagyceni Sportegyesület
Az idei évben ünnepli 30. évfordulóját a jelenlegi
Nagycenki Sportegyesület. Nagycenk több mint
100 éves sport múltra tekint vissza rengeteg szép
sikerrel, azonban 1992-ben hozta úgy az élet, hogy
a rendszerváltás után egy új egyesület alakult.
Ennek apropóján a pünkösdi hétvégére
szerveztünk programokat, melyek célja, az volt,
hogy közösen ünnepeljük az elmúlt idõszakot,
valamint, hogy egy kis betekintést nyerjen minden
érdeklõdõ az egyesület életébe. Egyesületünkben
fontos alapelv, hogy a sportolás mellett jó közösség
is alakuljon ki, akár a játékosok, akár a szülõk
körében. Ezen a hétvégén bizonyítottuk, hogy egy
nagyon jó közösség alakult ki, akik össze fogással
sok mindenre képesek.
A programok szombat délelõtt egy utánpótlás
tornával kezdõdtek, az U9-es és az U11-es
korosztályban. A jó hangulatú tornán Harka és
Kópháza vett részt, amelyen sok látványos
megmozdulást láthattunk. A torna folyamán
Bugledich Attila elnök úr és Csorba János
polgármester úr köszöntõt mondott, valamint egy
díjátadásra is lehetõségünk nyílt, hiszen az U9-es
futsal bajnokságban Czákler Balázs gólkirály lett, 22
mérkõzésen 61 gólt szerzett fiatal tehetségünk.
Délután családi sportnapot tartottunk, amely egy
zumbás bemelegítéssel kezdõdött, köszönjük a
Zumba és Zumba kids csoportnak, hogy elfogadták
a meghívásunkat! Késõbb vidám sorversenyek
voltak, majd mini foci bajnokságot szerveztünk, ahol
kicsik és nagyok közösen baráti mérkõzéseket
játszottak. Vendégünk volt Heinrich Márk is, korábbi
NBI-es kapus, aki jelenleg kapusedzõként
tevékenykedik az egyesületnél. Márk vállalta, hogy
egy 11-es rúgó bajnokságon részt vesz, melynek
nagy sikere volt. A délután folyamán ugráló vár,
arcfestés, csillámtetoválás, asztalitenisz
programok, pónilovaglás, fagylalt és büfé várta a
kilátogatókat. Majd késõ délután a Magyar
labdarúgó válogatott mérkõzését tekintettük meg
közösen kivetítõn.
Vasárnap délután a megyei II. osztály aktuális
fordulójában a Bõsárkány csapatai láttuk vendégül.
U19-es csapatunk egy fordulatos mérkõzésen,
szívvel-lélekkel küzdve nyert 3:2-re ezzel
megalapozva a hangulatot a felnõtt mérkõzésre. A
hangulatot tovább fokozta, hogy az
utánpótlásunkba szereplõ játékosok (U7-U9-U11)
kísérték be ünnepélyesen a csapatokat a pályára, jó
érzés volt látni együtt látni a legkisebbeket és a
legnagyobbakat, ezzel mutatva, hogy milyen munka
folyik az egyesület háza táján. Az ifihez hasonlóan a
felnõtt mérkõzés is izgalmas volt, de a nagycenki
csapat végig jól és motiváltan játszva 1:0-s sikert
aratott. A délutáni események megalapozták a
jókedvet az esti bálra. A Stakes zenekar szolgáltatta
a talpalávalót, akik fergeteges hangulatot
varázsoltak.

Rengeteg tombola felajánlás érkezett a bálra,
amiket ezúton is köszönünk. Nagyon öröm volt,
hogy hosszú idõ után ismét lehetett bált
szervezni és ezt kihasználva tudtunk bulizni.
Köszönjük mindenkinek, akik megtisztelték
az egyesületet azzal, hogy aktívan részt
vettek az eseményeken és köszönjük a
támogatásokat!

Végül, de nem utolsó sorban nagy köszönet illeti
a szervezõ csapatot, akik nélkül nem lett volna
ilyen sikeres ez a hétévége. Büszkék vagyunk rá,
hogy egy ilyen összetartó közösség jellemzi az
egyesületet és reméljük egyre több közösségi
programot tudunk szervezni.
Szabó Bence
utánpótlás vezetõ, edzõ

A bronzérmet szerzett U19-es csapat

Utánpótlás játékosaink kisérték be a felnõtt játékosokat

Fergeteges hangulatú sportbál!

Civil szféra

50 éves osztálytalálkozó
2022. május 7-én, szombaton a nagycenki
iskolában az 1972-ben végzett 8/a és 8/b
osztály találkozóját tartottuk.
„Ötven év az életünkbõl,
ez olyan gyorsan elszaladt,
mint a könny a két szemünkbõl,
mely lecsordul egy perc alatt!
Ötven év az életünkbõl
elillant egy perc alatt.
A gyermekkori emlékekbõl
nekünk csak a szép maradt!”
Markó Károly, Jagodits Róbert, Pinezits Rita,
Varsányi Marianna, Hidegségi Erzsébet,
Hofstädter Anna, Völgyi Bernadett, Artner
Nándor, Blay Zoltán
Filátz Ilona Mária, Szekendy Adrienne, Pinezits
Matild, Markos Erzsébet, Fekete Katalin,
Ragats Gizella, Horváth Gyula
Osztálytársaink, akik egyéb ok miatt nem
tudtak részt venni a találkozón:
Brunner Ildikó
Fekete Rajmund
Szeneczey Gyula
Tama Mária
Winkler Zsuzsanna
Grubits János
Jakab János
Rokop Rita
Szabó István
Végerbauer Ferenc
Zsubrits István
Kegyelettel emlékeztünk, volt osztálytárainkra,
õk már sajnos nem lehettek velünk:
Balogh Valéria
Fekete Marianna
Horváth Endre (Boni)
Horváth Lilla
Markó László
Molnár József
Tama Attila
Tóthmihály Katalin
A lap hasábjain is szeretnék köszönetet
mondani a nagycenki iskola igazgatónõjének
Hüse Gabriellának, hogy lehetõséget
biztosított számunkra, hogy régi élményeinket
átélhettük volt osztálytermünkben.

Könyvtár

Május 26-án a nagycenki általános
iskola elsõ osztályosai tettek látogatást
a községi könyvtárba.
A gyerekekkel beszélgettünk a
könyvtárról, a könyvekrõl és az olvasás
fontosságáról, majd körbe néztek, hogy
milyen könyvek találhatóak a
Kívánom, hogy 2022. május 7-én átélt érzések könyvtárba. Mindenki nagyon élvezte az
itt eltöltött idõt, bízom benne, hogy a
még sokáig éltessen mindannyiunkat.
jövõben is egyre többen látogatják meg a
könyvtárat!
Lõkkös Jánosné
Szabó Bence
/Filátz Ilona Mária/
könyvtáros

Civil szféra

Közelgõ események

Aktuális

Felhívás

Hirdetés

"Akik a hazára voksoltak Sopron 1921"
címmel készített dokumentumfilmet
Bárány Krisztián forgatókönyve alapján a
Filmever Stúdió Magyarország elsõ
népszavazásának és elõzményeinek
történetérõl.
A Nemzeti Filmintézet támogatásával
készült film emléket állít mindazoknak,
akik hozzájárultak ahhoz, hogy Sopron és a
környezõ falvak megmaradtak magyarnak.
Megtiszteltetés számunkra, hogy a
filmben a hûség városa mellett pár kocka
erejéig helyet kapott Nagycenk a
"leghûségesebb falu" is.
A nagycenki eseményeket Pölcz Zoltán
elevenítette fel.

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk
Pinezits János

(1949-2022)

Erdõsi Mária Gabriella

(1940-2022)

Kebelei György

(1941-2022)

Horváth Jenõné
sz.:Czupy Jolán Ilona

(1958-2022)

Winkler Ferencné
sz.:Béres Ilona

(1933-2022)

Gratulálunk!
DávotiÁron(2022.04.11.)
Ponák Klaudia és Dávoti Ferenc kisfia
Kálmán Nara (2022.04.21.)
Sárdi Enikõ Zsuzsanna és Kálmán
Ernõ Gergõ kislánya
Németh Olivér (2022.04.27.)
Ács Gabriella és Németh Gergely kisfia
Szentgróti Rebeka (2022.05.06.)
Rácz Eszter és Szentgróti Ádám
kislánya
Gyuricz Igor (2022.05.07.)
Kovács Bernadett és Gyuricz Tibor
kisfia
Gyurasics Miron (2022.05.26.)
Kalmár Kitti és Gyurasics József kisfia

