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Emlékeinkben él tovább
Még most is nehéz elhinni, hogy Szalai Gergely 

tanár úr, Geri bácsi eltávozott közülünk, hogy nem 
áll többé a ping-pong asztal mögé, nem szervezi 
a családi asztalitenisz-bajnokságot, nem szurkol a 
cenki focicsapatnak, nem elemzi a legfrissebb sport-
eredményeket. Tanítványai, volt munkatársai, sport-
társai, barátai megtöltötték a nagycenki temetőt azon 
a szeptemberi napon, amikor végső búcsút kellett 
vennünk generációk példamutató tanítójától.

Tartalmas és mozgalmas élete 1933. szeptember 
5-én, a Vas megyei Szécseny faluban kezdődött, 
majd 1955-ben a Pécsi Tanárképző Főiskola orosz-
magyar szakának elvégzése után a Győr megyei 
Himódon tanított nyolc évig. Tizenkét éves kora óta 
asztaliteniszezett, tizenhat évesen járási bajnokságot 
nyert, és mivel már akkor szívügyének tekintette 
ezt a sportágat, Himódon is sikerült felnevelnie egy 
ping-pongos generációt. Itt ismerkedett meg felesé-
gével, akivel 1963-ban összeházasodtak, és mert ő 
Sopronban dolgozott, Nagycenken pedig épp tanárt 
kerestek, ide költöztek. 1969 és 1985 között Sopron 
város és Sopron járás általános iskoláinak orosz 
tárgy szakfelügyelője volt, szerette ezt a munkát, 
szívesen segített kollégáinak. Tizenkét évig-ebből 
négyet Nagycenken- testnevelést is tanított, a tor-
na - leginkább a foci és az asztalitenisz - mindig 
közel állt hozzá. A hetvenes - nyolcvanas években 
sok lehetőség adódott versenyzésre, ekkor voltak a 
legsikeresebbek a nagycenki csapatok, volt olyan 
időszak, amikor öt éven keresztül az ő csapata állt a 
dobogó legfelső fokán. A nyitrai testvériskolába több 
éven át vitte a cenki diákokat. Sporttevékenységét 
önzetlenül, társadalmi munkában végezte, és ehhez 
mindvégig ragaszkodott.

Kevesen tudják, hogy a Tanár Úr sok tanulmányt, 
sikeres pályázatot is írt, áldozatos munkájáért több 
megtisztelő kitüntetést vehetett át, büszke volt töb-
bek között a „Testnevelés és sport érdemes dolgozó-
ja” és az „Oktatásügy kiváló dolgozója” díjakra.

2000. szeptember 21-én, a Millenniumi ünnep-
ségen tüntették ki a közösségért végzett kimagasló 
munkájáért a „Nagycenkért Díjjal”, mely különösen 
meghatotta. 

Egész élete során a legfontosabbnak tartotta csa-
ládját, hivatását és a sportot, 1994-ig, nyugdíjba 
vonulásáig, több generációt nevelt Nagycenken, tá-
mogatva a tehetségeseket, segítve a gyengébbeket, 
határozottan, de sosem hangos szóval, példát állítva 
kollégáinak és tanítványainak.

Hiszem, hogy Geri bácsi emléke nem halványul 
bennünk, és lesz, aki folytassa lelkes munkáját az 
asztalitenisz sportág fellendítésére…

Gyászoló családja ezúton szeretne köszönetet 
mondani mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték, 
sírjára a megemlékezés koszorúit, virágjait helyez-
ték, és fájdalmas gyászukban osztoztak. 

Dr. Pápai Lajos megyéspüspök előtt tehették 
le esküjüket a nagycenki egyházközség újonnan 
megválasztott képviselői.

- Sokszor van eskütétel a megyében, de nem 
mindegyiken tudok részt venni. Legtöbb helyen 
összekötik más eseményekkel, például bérmálással 
azért, hogy ott tudjak lenni. Ez most egy kivételes 
alkalom – mesélte dr. Pápai Lajos megyéspüspök.

- Ön a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia el-
nökhelyettese. Sok elfoglaltságot ad ez a tisztség is?

- Nem, mert a legtöbbször ott az elnök is, fel-
adat akkor lenne, ha őt kellene helyettesítenem. 
A konferencián belül az egyházi iskolák felelőse 
vagyok, ezzel kapcsolatban már több a tennivalóm. 
A közelmúltban, amikor Szili Katalin házelnök a 
Parlamentben fogadta a határon túli magyar püspö-
köket, én képviseltem a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferenciát.

A püspök atya a mise során megdicsérte a mi-
nistránsokat, azt mondta, ne ijedjenek meg attól 
az eshetőségtől, ha a Jóisten meghívná őket a papi 
hivatásra.

- Van elég kispap a megyében?
- Most sem elég még az utánpótlás, bár az új 

egyházi iskolák reményt adnak, több fiatal válasz-
totta már a papi hivatást soproni egyházi iskolákból 
is. Nem is a papi munka iránt érdeklődő fiatalokból 
van hiány, hanem a keresztény családokból, pedig 
a családi nevelés adhatná meg az alapot. A fiatalok-
ban megvan a késztetés, az igény.

- Henczel Szabolcs atya a Nefelejcs 
Nyugdíjasklub vendégeként maga mondta: nem 
jellemző, hogy egy fiatal pap hosszú éveken át 
ugyanazon a helyen maradna. Mitől függ, hogy kit, 
mikor, hova helyez?

- Hogy hol van rá a legnagyobb szükség.
- A látogatása után mi a benyomása 

Nagycenkről?
- Látom, hogy szépen megújult a szentély, meg-

újult a testület, hogy sok a gyerek, és komolyan 
veszik a ministrálást, a misére járást. Jó lenne, ha 
ez kihatna a családokra is, ha a gyermekek által 
egyre több felnőtt is eljönne.

Püspöki látogatás: Letették esküjüket az egyházközségi képviselők
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pásztorjáték lesz
a nagycenki templomban.

A gyerekek hetek óta lelkesen 
készülnek az el adásra.
Szeretnének mindenkit,

Nagycenk egészét megörvendeztetni. 
Id seket és fiatalokat,
hív ket és nem hív ket,

MINDEN embert
szeretettel várnak! 

BugiDesign

Az új testület tagjai a következők: Fekete 
József, Hegedüs Ferenc, Horváth Ferencné, 
Horváth Jánosné, Horváth Rezső, Keszei Istvánné, 
Nagycenki Sándor, Ragats Gyula, Ragats Imre,

Somné Payrits Anna, Schiffer Istvánné,  Szabó 
Zsolt, Tóth András.

A november 25-én megalakult képviselő-tes-
tület Horváth Jánosnét az egyházközség világi 
elnökének, Nagycenki Sándort templomatyának, 
Keszei Istvánnét jegyzőnek, Schiffer Istvánnét 
pénztárosnak választotta meg. A testület tagjai 
vállalták, hogy a közösség előtt jó példával jár-
nak elől az élet minden területén, az egyház 
erkölcsi és anyagi javaira vigyáznak, és munká-
jukkal segítik az egyház munkáját.

Az új tagok között van, aki már régóta visel 
ilyen tisztséget, ilyen például Nagycenki Sándor, 
de van egészen fiatal, újonnan bekerült tag is, 
mint például Hegedüs Ferenc, aki a következőket 
mondta: „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a 
nagycenki Egyházközségi Képviselő Testület tagja 
lehetek. Külön öröm számunkra, hogy képviselői 
eskütételünk szertartását dr. Pápai Lajos megyés 
püspök atya celebrálta, így munkánkban püspöki 
áldása is támogat. A Testület eddigi történetének 
legfiatalabb tagjaként – elsősorban a katolikus if-
júság érdekeit szem előtt tartva, de minden korosz-
tályt képviselve - igyekszem ellátni képviselői te-
endőimet, és remélem, hogy munkámmal aktívan 
hozzájárulhatok egyházközségünkben a közösségi 
élet fejlesztéséhez, értékeinek megőrzéséhez.”



tisztelt lakosság!

December havának bekö-
szöntével az ismételten meg-
jelenő Cenki Híradóban a 
Testületi hírek összegzése előtt 
engedjék meg, hogy békés bol-
dog karácsonyi ünnepet és 
áldott új esztendőt kívánjak 
Nagycenk valamennyi lako-
sának a Polgármesteri Hivatal 
valamennyi dolgozójának ne-
vében.

A Testületi üléseken hozott 
döntések kommentárját ismét 
azzal az ajánlással írom, hogy 
amely témáról bővebben sze-
retnének olvasni, azt kérem te-
gyék meg a www.nagycenk.hu 
oldalon, ahol a testületi üléseken 
készült jegyzőkönyveket teljes 
terjedelmükben olvashatják.   

A Képviselő-testület 2008. jú-
lius 31. napján megtartott ülése 
közmeghallgatással indult, me-
lyen a lakosság részéről főként az 
úthálózat felújítása iránt fogalma-
zódtak meg kérések. Elsősorban 
a Gyár utca burkolata, továbbá 
a Szent Imre utcában lévő csa-
padékvíz elvezetés kérdése nyo-
masztó teher. (A Gyár utca bur-
kolatának felújítása sajnos várat 
magára, bár annak végén egy 
szakasz aszfaltozása megtörtént. 
A Szent Imre utcában az elvezető 
árok kiépítésére már az áraján-
lat bekérése megtörtént.) Szintén 
több érdeklődő kért információt 
a kimérendő, új építési telkekről, 
melyre válaszul hangzott el, hogy 
azok kimérése, a Műszaki- és 
Földhivatali ügyintézése folya-
matban van. A jóváhagyásokat 
követően kezdődhet meg azok 
értékesítése. Nagycenki lakosok 
részére – a Testület korábbi dön-
tésének értelmében - 10 %-os 
kedvezmény nyújtása mellett. A 
Közmeghallgatást követően sor 
került a Nagycenki Általános 
Iskola világításának korszerűsí-
tésére beérkezett árajánlatok tár-
gyalására.  A Testület az Energie 
Contracting Kft ajánlatát fogad-
ta el. (A Társaság a kivitelezést 
időközben már el is végezte, az 
elavult technológiát kiváltva új 
szabvány szerinti lámpatestet 
helyeztek el, melyekkel az ener-
giafogyasztás csökkenni fog.) 

A közterületek gondozásával 
kapcsolatosan napirendre került 
annak eldöntése, hogy a közterü-
leteket vállalkozó, vagy gondnok 
gondozza, s a vállalkozó megbí-
zása mellett felmerült egy gond-
nok alkalmazásának szükséges-
sége. Az illegális szeméttelep 
rekultivációs tervének elkészíté-
sére beérkezett árajánlatok kö-
zül a Testület a MÉLYÉPTERV 
Kultúrmérnöki Kft árajánlatát 
fogadta el hosszas mérlegelést és 
vitát követően. Majd meghallga-
tásra került az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület, majd a Sportegyesület 
2007. évi munkájáról és az ön-
kormányzati támogatás felhasz-
nálásáról készült beszámoló. A 
Testület mindkét beszámolót 
elfogadta. A Családsegítő és a 
Gyermekjóléti Szolgálat 2007. 
évi munkájáról készült jegyzői 
beszámolót, tájékoztatást szin-
tén elfogadták, majd a telepü-
lés 2008-2010 évekre érvényes 
gazdasági programjának elfoga-
dása két kiegészítéssel szintén 
megtörtént. Az egyebek napiren-
di pontban a sportpálya focitá-
borként történő igénybevétele; 
a lapos tető beázás miatti meg-
javíttatása, szigetelése; lelépési 
díjak kifizetése; egyéb javítási 
költségek szükségességének tár-
gyalása; támogatási kérelmek 
elbírálása történt meg. 

A Képviselő-testület 2008. 
augusztus 14. napján megtar-
tott rendkívüli ülésén első napi-
rendi pontként a Sopron-Fertőd 
Kistérség Többcélú Társulás 
munkatársának meghívása 
mellett tárgyalta a Nagycenk 
Mikrotérség Társulás megszű-
nésének elkerülhetetlenségét, a 
megszűnést követő ellátás megol-
dásának lehetőségeit, valamint az 
ott dolgozó munkatársak további 
foglalkoztatási lehetőségét. Majd 
döntést hozott arról, hogy nem 
kíván fellebbezést benyújtani a 
Sopron Rendőrkapitányság – il-
legális szeméttelep tekintetében 
hozott -  nyomozás megszünte-
tése határozatára. Így nem kéri a 
nyomozás folytatását. 

A 2008. szeptember 4. napján 
megtartott Testületi ülés Tokodi 
Rita programturizmussal foglal-

kozó szakember meghallgatásá-
val indult, aki javaslatokat tett 
Nagycenk turisztikai koncepci-
ójának fejlesztésére. Döntés szü-
letett a felsőoktatási tanulmányo-
kat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott „Bursa Hungarica” 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz történő is-
mételt csatlakozásról. A Testület 
kötelezettséget vállalt a pályáza-
tok kiírására, elbírálására és fo-
lyósítására, továbbá meghatároz-
ta a nyújtható támogatás össze-
gének maximumát. Elfogadta a 
Nagycenkért díj Bizottság dön-
tését, melyben a díj odaítélésé-
ről, annak ünnepélyes keretek 
közötti átadásáról döntött. Így 
2008. évben Hegedüs Ferencné 
Irénke néni, és Vágvölgyi Ottó 
nyugalmazott igazgatóhelyettes 
részére vált átadhatóvá a díj, s 
az azzal együtt járó pénzjutalom. 
A Testület elfogadta A közterület 
használatáról és az üzemképte-
len járművek elhelyezésének 
rendjéről, továbbá a köztisztaság 
fenntartásáról szóló, valamint a 
köztisztviselőket megillető szo-
ciális, jóléti és egészségügyi 
juttatásokról, valamint a szociá-
lis és kegyeleti támogatásokról 
szóló rendelet tervezeteket. A 
Testület felkérte a Polgármestert, 
hogy az önkormányzat családse-
gítő és gyermekjóléti feladata-
inak ellátásának biztosítása ér-
dekében - 2009. január 01. nap-
jától kezdeményezze Nagycenk 
Nagyközség csatlakozását a 
Lövő gesztorsága alatt működő 
Családsegítő, Gyermekjóléti és 
Támogatószolgálati Társuláshoz. 
Majd elfogadta az önkormányzat 
és szervei 2008. évi költségveté-
sének I. féléves végrehajtásáról 
szóló előterjesztést és elfogad-
ta a költségvetés módosításáról 
szóló rendeletet. Döntés született 
a Gyár utca végének aszfaltozá-
sának szükségességéről, s elfo-
gadták a VIAT Kft ajánlatát asz-
faltozásra és árkolásra egyaránt. 
Az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság javaslata alapján be-
iskolázási támogatás nyújtása is 
elfogadásra kerülhetett, ekként 
valamennyi gyermek 2000,-Ft 
Iskolakezdési támogatásban ré-
szesülhetett. A testületi ülés vé-
gén (a törvényi előírások figye-

lembevételével) zárt ülés kerete-
in belül hozott döntést a Testület 
az első lakáshoz jutók támogatás 
odaítélésről, illetve egy építés-
ügyi munkatárs kinevezéséről. 

A 2008. szeptember 17. nap-
ján megtartott Testületi ülésen 
a Testület elfogadta az isko-
la, az óvoda és az Ikva-menti 
Csapadékvíz Társulás alapító ok-
iratának – a törvényi előírások-
nak megfelelő szükséges - módo-
sításait. Majd az Idegenforgalmi 
és Turisztikai Bizottság tagjainak 
bővítését javasolta és elnökeként 
Dr. Horváth András leköszönő 
elnök úr helyére Bugledich Attila 
tanácsnok urat választotta meg. 

2008. október 02. napján jó-
váhagyta a Testület az óvoda lét-
számfejlesztést egy részmunka-
idős alkalmazottal, illetve a nyit-
vatartási idő meghosszabbítása 
mellett voksoltak az Óvodavezető 
asszony kérésére. Az iskolá-
ban a várható 2009. évi végle-
ges döntésig fenntartani kíván-
ták az Iskolaigazgató-helyettes 
Asszony státuszát. Elfogadták az 
Egészségház ereszcsatornájának 
javítására tett árajánlatot, míg a 
tornacsarnok nyílászáróinak javí-
tására új árajánlat bekérését java-
solták. Döntés született a Sopron 
és térsége Hulladékgazdálkodási 
Társulás alapító okiratának elfo-
gadásáról, illetve egyéb támoga-
tások nyújtásáról is.

2008. október 09. napján 
rendkívüli ülés keretében tár-
gyalta a Testület a vállalkozói 
terület hasznosítása tekintetében 
érkezett ajánlatot.

2008. október 30. napján ke-
rült sor a Polgárőrség beszámo-
lójára, melyben a Polgárőrség 
magasabb támogatási igényt je-
lentett be, hogy megnövekedett 
kiadásait a feladatok zavartalan 
biztosítása érdekében biztosítani 
tudja. A Testület több lépcsőben 
és erős megosztottság mellett 
tárgyalta a jövő évi adónemek 
emelésének szükségességét, hi-
szen igyekezett figyelembe ven-
ni a lakosság tűrőképességét. 
Első lépcsőben az idegenforgal-
mi adónem emelését fogadta el, 

Önkormányzati   Hírek



Koszorúzás az MTA 
Széchenyi-emléknapján

A Magyar Tudomány Ünnepének alkalmából, október 31-én tar-
tották meg,- gróf Széchenyi István emléke előtt tisztelegve,- a hagyo-
mányos koszorúzási ünnepséget a Nagycenki Mauzóleumban.

A megemlékezésen a Magyar Tudományos Akadémia, a Nyugat-
magyarországi Egyetem, a Soproni Tanulmányi Erdőgazdálkodási 
Rt, és az Erdészeti Tudományos Intézet képviselői vettek részt.

mely a lakosságot nem érinti, 
kizárólag a vendégéjszakákért 
fizető szállóvendégeket, s őket 
sem jelentős mértékben. A to-
vábbi emelés szükségességét 
további elemzések elvégzését 
követően újra kérték tárgyal-
ni. A Széchenyi tér felújítására 
benyújtandó pályázat esetében 
történt meg a kiviteli költségek 
maximális költségének elfogadá-
sa, a karácsonyi díszkivilágításra 
biztosítható költség meghatáro-
zása. Majd két árajánlatot foga-
dott el a Testület, a Községben 
több lakost is érintő NIF-től 
érkezett árajánlatot (az M85-ös 
főút szakaszáról), illetve egy rá-
bacsanaki ingatlan tekintetében 
érkezőt.  Néhány támogatási ké-
relem elbírálása, illetve Csorba 
János felajánlásának (facseme-
ték ültetésére) elfogadása után 
zárt ülés keretei között ismét egy 
első lakáshoz jutó kérelmének 
elbírálása történt meg, továbbá 
a Sportcsarnok működtetésének 
gazdaságosabbá tétele ügyében 
folyt egy tárgyalás az ülésen.

2008. november 18 napján is-
mét egy rendkívüli ülés keretei 
között született döntés a Sopron 
és Környéke Víz és Csatornamű 
Zrt által kezdeményezett KEOP 
pályázatok esetében az üze-
melő vízbázisok diagnosztikai 
vizsgálatában való részvétel-
ről. Majd zárt ülés keretei kö-
zött a felsőoktatási tanulmányo-
kat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott „Bursa Hungarica” 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatra benyújtott pá-
lyázatok ügyében. Remélhetőleg 
a jövő évben még több fiatal 
igényli ezt a támogatási formát.

A Képviselő-testület 2008. no-
vember 27. napján tartott ülésén 
a Szakinfo Kft képviselőjének 
meghívása mellett a Keresztúri 
utca útlejegyzésével kapcsolatos 
problémákat beszélte meg. Majd 
megvitatásra került az önkor-
mányzat és szervei 2008. I-III. 
negyedévi költségvetésének tel-
jesítése, s a Testület elfogadta az 
önkormányzat és szervei 2009. 
évi költségvetésének koncepci-
óját. A koncepció bemutatása 
Közmeghallgatás keretei között 
is megtörtént 2008. december 
11. napján. Döntés született a 
kommunális adó esetében az 
eddigi 50 %-os támogatás 25 
%-ra történő csökkentéséről. Az 
Önkormányzat továbbra is sze-
repet kíván vállalni a lakosság 
terheinek csökkentésében, azon-
ban az eddig nyújtott támogatást 
csökkenteni kénytelen. Ez a tá-
mogatás csökkenés a lakosság 
számára éves díjként 2.000,-Ft 
többletbefizetést eredményez. 
Szetmár Balázs fordult kérelem-
mel egy a rendezési terv korrek-
cióját érintő hiba korrigálásának 
érdekében a Testület irányába. 
Illetve az Önkormányzat tulaj-
donát képező ingatlanok bérbe-
adása tárgyában hozott döntést 
a Testület. 

Összefoglalóm befejezése-
ként szeretnék köszönetet mon-
dani településünk valamennyi 
Képviselőjének az egész éves 
munkájáért; továbbá azért a fi-
gyelmességért, segítőkészségért, 
mellyel hivatalba lépésem óta 
megtisztelnek. 

Filátz Józsefné
jegyző

Az első sorban (balról) Szarka lászó, az MTA (földtudomány) doktora, 
főosztályvezető,

prof. dr. Faragó Sándor, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora,
pálinkás józsef, az MTA elnöke, 

ivanics Ferenc, a térség országgyűlési képviselője.

A teljesítmény korlát miatt az 
alábbiak szerint módosult Dr. 
Szemerédi László fogorvos ren-
delési ideje:
Tb. finanszírozott rendelés:

hétfő  14-18 óráig
kedd    9-13 óráig
szerda  14-18 óráig
csütörtök  14-18 óráig
péntek    8-10 óráig

Privát rendelés :
hétfő, szerda, csütörtök 
 18-20 óráig
kedd  13-14 óráig 

A nagycenkiek a hegykői rende-
lési időben is részt vehetnek az 
ellátásban:
Hegykői, Tb. finanszírozott ren-
delés:

Áldott, Békés Karácsonyi 
Ünnepeket és sikerekben gazdag, 
Boldog Új Évet kívánok minden 
kedves lakosunknak!

Egyben szeretném megkö-
szönni, hogy észrevételeikkel, 
javaslataikkal egész évben segí-
tették önkormányzatunk munká-
ját. Külön köszönöm a társadal-
mi munkákban részt vevőknek és 
a civil szervezeteinknek a közre-
működést. 

Kérem Önöket, hogy a 2009-
es esztendőben is hasonló módon 
segítsék Önkormányzatunk és in-
tézményeink munkáját annak ér-

dekében, hogy minél szebb és él-
hetőbb legyen Nagycenk. Nehéz 
éven vagyunk túl, és az új esz-
tendő sem kecsegtet bennünket 
nagyobb lehetőségekkel, éppen 
ezért van szükség még inkább 
arra, hogy egymással összefogva 
próbáljuk megoldani magánéleti 
és közösségi feladatainkat.

Ez csak megértéssel, együtt-
működéssel, segítő szándékkal 
sikerülhet, amit előre is köszö-
nök.

Tisztelettel:
Ivánkovics Ottó

polgármester

Tisztelt Nagycenki Lakosok!

hétfő  10-13 óráig
kedd  14.30-17.30 óráig
szerda  10-13 óráig
csütörtök  10-13 óráig

Szent Mihály u. 26.

Áldott Karácsonyt és
Eredményekben Gazdag,

Békés, Boldog Új Évet kíván
Nagycenk minden lakójának az

Önkormányzat Képvisel´́o-testülete!

A nagycenki képviselő-tes-
tület által megszavazott 100 
ezer forintból Lex Ernő kép-
viselő úr közreműködésével a 
Sportcsarnok előtti területen 
negyven tujafa ültetésére került 
sor, szélvédettebbé téve az adott 
útszakaszt. Csorba János képvi-
selő úr felajánlásából pedig több 
mint tizenöt platánfa csemete 
került elültetésre a Kisallén, a 
kiszáradt fák pótlására.

FAüLTeTéS

Megváltozott a fogorvosi  
rendelési idõ!



Halló fülek, és tevékeny kezek: 
Jól érzi magát nálunk az atya

Henczel Szabolcs atya több mint 
négy hónapja szolgál Nagycenken. 
Sokakat megismert már, és őt is 
megismerte a falu. azt mondja, 
egészséges jó érzés él benne az itte-
ni munkájával kapcsolatban.

Rá volt szükségünk. Már nagyon 
kellett Nagycenkre az a lendület, az a 
közvetlenség, ami Henczel Szabolcs 
atyában megvan. Teszi, éli, mutatja a 
jót, és nem csak beszél a szeretetről, 
de gyakorolja is. Arról kérdeztem, 
hogy pár hónap távlatából hogyan 
látja a nagycenki munkáját.

- Nagyon jól érzem itt magam, 
egészséges jó érzés van bennem 
Nagycenkkel kapcsolatban. Az 
egykori augsburgi érsek, Joseph 
Stimpfle azt mondta: „én úgy tekin-
tem az életet, mint egy páros táncot. 
Amikor két ember együtt táncol, ak-
kor mindig az egyik vezeti a táncot, 
a másik pedig hagyja magát vezetni. 
Nos, az én életem ilyen páros tánc: 
Isten vezeti a táncot, én csak ha-
gyom, hogy ő vezessen.” Én is így 
gondolom. Engem a Jóisten hozott 
ebbe a nagycenki táncba, és a mun-
kám során őt követem. Ő vezet, én 
meg hagyom, hogy vezessen.

Az atyát nagy örömmel töltötte 
el a nagycenkiek segítőkézsége a 
temetőtakarítási munkák során. Azt 
mondja, öröm, hogy nem csak halló 
fülekre, de tevékeny kezekre is talált 
az itt élő emberekben.

Mindenszentek napján a 
Mauzóleumban volt szentmise. Erre 
az év más napjain is sor kerül majd.

- 1911-ben X. Pius pápától kapott 
a Mauzóleum Mindenszentek napjá-
ra, illetve a Húsvétot követő hétre 
misetartási jogot, s vált búcsúnyerő 
hellyé. Úgy tervezem, hogy Húsvét 
hétfőtől a rákövetkező szombatig ott 
tartom majd a miséket – mondta 
Szabolcs atya.

Biztosan vannak, akik még emlé-
keznek arra, hogy Kovács Ferenc atya 
is tartott miséket a Mauzóleumban a 
Húsvétot követő napokban…

A templom tetőzetének felújí-
tásával kapcsolatban arról számolt 
be, hogy a munkálatokra jövőre sor 
kerül.

Ifjúsági hittan
Henczel Szabolcs atya szom-

batonként, az esti szentmisék után 
fiataloknak tart foglalkozásokat. A 
tematika a Szentírással, és a szent-
misék egyes részeinek, mozzanata-
inak értelmével, okával foglalkozik, 
a kötetlen beszélgetések során pedig 
a fiatalokat érdeklő témákról, aktuá-
lis kérdésekről esik szó. Az ifjúsági 
hittanon minden középiskolást, illet-
ve főiskolást, egyetemistát örömmel 
lát Szabolcs atya.

Megújult a szentély
Templomunk szentélye az egy-

házközség költségén, magánembe-

rek önzetlen segítségével a közel-
múltban újult meg. Szabolcs atya 
ismerőseinek köszönhetően a munka 
a 250 000 forintos anyagáron felül 
több kiadással nem járt. Tóth Tibor, 
a Relikvia Kft vezetője, és Viasz-
Kádi Tibor soproni tanár segítségé-
vel munkadíjra nem kellett költeni.

Itt járt a Mikulás…
Szent Miklós püspökről, az ő 

nagylelkű szeretetéről szólt a de-
cember 5-i szentmise, amelyen sok-
sok nagycenki kis- és nagy gyerek 
várta a hozzájuk ellátogató Mikulást. 
Szabolcs atya a misén arról beszélt, 
hogy a püspök úgy adott ajándékot 
a rászorulóknak, hogy azt nem kel-
lett semmivel sem kiérdemelniük. 
A benne lakó szeretettől vezérelve 
tett jót másokkal. Mint mondta, for-
duljunk mi is így egymás felé! A 
szentmise végén, amikor megkon-
dultak a harangok, belépett a temp-
lomba a Mikulás. Az óvodások, is-
kolások nagy örömmel vették körül, 
és köszönték meg az ajándékokat. 
Szép volt a gyerekektől nyüzsgő és 
 visszhangzó templom!

Adventi miserend
A lelket fényesítő adventi idők-

ben hajnali miséken, azaz rorátékon 
is részt vehetnek a nagycenki hívek. 
Minden hétfőn és szerdán, reggel 6 
órakor kezdődnek a szentmisék, me-
lyek után szeretetlakomára, agapéra 
várja Szabolcs atya a misén résztve-
vő gyermekeket a plébániára.

Nagycenki templomi kórus
Már többször hallhattuk őket, hall-

hattunk róluk – az idén ősszel meg-
alakult a nagycenki templomi kórus. 
Templomunk jelenlegi kántora, Kiss 
Vidor soproni zenetanár foglalkozik 
a ma már 25 tagú kórussal, szerda es-
ténként ¾ 7-kor a templomban, vagy 
a plébánián. Elsősorban egyházi ese-
ményekre – most a karácsonyra – ké-
szülnek, legközelebb az ünnepi mi-
séken énekelnek majd egy-két dalt. 
Szabó Zsoltné elmondta, hogy öröm-
mel fogadnak mindenkit, fiatalokra 
- fiúkra, lányokra - is számítanak. 
Ha valaki csatlakozna a kórushoz, a 
próbák alkalmával megteheti.

Egyházközségi hírek
tisztelt Nagycenkiek!
Iskolánkban a tanév kezdetére meg-

újult a fűtési és világítási rendszer. A 
napközi folyosó új nyílászárókat ka-
pott. Szebb lett az alsó tagozat épüle-
tének homlokzata is. Hozzájárultunk a 
község tisztábbá tételéhez, szinte min-
den tanulónk részt vett az őszi szemét-
gyűjtésen. 

A megújult épületbe új tanár néni és 
tanár bácsi is érkezett. Horváth Krisztina 
az ének, Sellei Tamás a rajz tantárgyakat 
tanítja a hetedik és a nyolcadik osz-
tályban. A Peresztegen élő Tamás bácsit 

nemcsak tanárként, hanem festőművész-
ként is megismerhették diákjai. Az au-
lában megrendezett kiállítását a nagy-
cenkieken kívül más településekről is 
sokan megcsodálták. Ebben az évben egy 
alsó és egy felső tagozatos csoportban, 
szakköri formában kezdtük meg az angol 
nyelv oktatását. 

Nemcsak a gyerekek, a felnőttek is 
tanulhatnak iskolánkban! Tóth Tibor 
tanár úr vezetésével számítástechnikai, 
Internet használói tanfolyam kezdődött.

Diákjaink délután focizhatnak, ko-
sarazhatnak, pingpongozhatnak. Öt fős 
asztalitenisz csapatunk a Nagycenken 
rendezett kiskörzeti versenyről a me-
gyei döntőbe jutott! A Sopronban meg-

hirdetett meseíró pályázaton harmadik 
osztályos tanulónk művét különdíjjal 
jutalmazták! 

Művészeti csoportjaink, a néptánco-
sok, a mazsorettesek és a modern tánco-
sok gőzerővel dolgoznak. Szerepléseikkel 
színvonalassá, élményekben gazdaggá 
varázsolják a település rendezvényeit. 
Az iskola irodalmi színpada mind az 
iskola, mind a községi megemlékezése-
ken kiemelkedően szerepelt. Az október 
23-i ünnepély után a Kisalföldben olvas-
hattuk: „Nagyon köszönjük a nagycenki 
irodalmi szakkörnek, különösen Paárné 
Kelemen Anikónak, hogy ilyen színvo-
nalas műsorral emlékeztek az 56-os for-
radalomra.”

A helytörténeti szakkörösöknek sincs 
ideje unatkozni. Nagy csodálattal tekin-
tették meg Gráf Gyula kádármúzeumát, 
a régi nagycenki mesterségek hétköz-
napjaiba utazhattak vissza. Ellátogattak 
Sopronba, ahol az Anna Frank kiállításon, 
és Harkára, ahol a hadijáték bemutatón 
ismerhették meg a múlt egy-egy tanulsá-
gokban gazdag időszakát. Ide szeretném 
kapcsolni a szeptemberi könyvbemutatót 
is, ahol a Nagycenki füzetek sorozatot 
indítottuk útjára. Az a nem titkolt törek-
vésünk, hogy élménygazdag és sokoldalú 
lehetőségek gazdag kínálatát biztosítsuk 
tanulóink és minden érdeklődő számára 
a település és a nemzet múltja, a nem-
zeti értékek mind teljesebb megismerése 
érdekében. Ezt a célt szolgálta Hűség 
napi megemlékezésünk is, ahol a nagy-
cenkiek egyik legdicsőbb múltbeli tettét, 
a majdnem száz százalékos sikerű, a ma-
gyarságunkhoz való tartozást megerősítő 
népszavazást elevenítettük fel.

Köszönetünket fejezzük ki minden-
kinek, aki az iskola munkáját segítette. 
Különösen a Szülői Munkaközösségnek, 
mely nagy sikerű Katalin báljával járult 
hozzá, hogy tanulóink még jobb feltéte-
lek között tanulhassanak, játszhassanak.

Szabó Attila
iskolaigazgató

SULINFO

Sopronban szervezte a Model of the 
future modelliskola az év arca 2008 
versenyt mini, tini, és felnőtt kategóri-
ákban. a gyerekek között a nagycenki, 
öt és fél éves Horváth Nina nyert.

Horváth Nina és ikertestvére, Nikol 
a nagycenki ovi nagycsoportosai. Ikrek, 
mégis mások, míg Nina igazi kis modell, 
Nikol inkább focizik. Abban mégis egy-
formák, hogy mindketten játszani szeret-
nek a leginkább. A barna hajú Nina te-
kintete rabul ejti az embert, nagyon szép 
kislány. Szülei szeretnék kihasználni az 
ebben rejlő lehetőségeket.

- Tavaly nyáron az édesanyám lett 
figyelmes a Miss Mini Sopron szépség-
verseny kiírására. Beneveztünk a ver-
senyre, ahol aztán Nina második lett. 
Ez volt az első siker, addig csak otthon 
illegette magát. Arra gondoltunk, van 
hozzá tehetsége, így elvégzett egy mo-
delltanfolyamot, melyen S. Burai Ilona, a 
Model of the future vezetője foglalkozott 
vele. Májusban kapott oklevelet, mint 
vizsgázott modell – meséli az édesanya, 
Horváthné Balogh Beáta.

A tanfolyamot végzettek automatiku-
san indultak az Év arca 2008 versenyen, 
melyet Sopronban rendeztek meg mini, 
tini, és felnőtt kategóriákban. – A mini 
kategóriában tizennégy induló volt. Nina 
nagyon magabiztosan mozog a színpa-
don, élvezi a bemutatókat, a fotózásokat. 
Most sem igazán fogta föl, hogy ez egy 
verseny, amit megnyert. Ahogy átvette a 
díjat, azonnal odaszaladt hozzám, levette 
a nyakából és nekem adta.

- A nyáron Győrben jártunk, ott 
tartott válogatást egy székesfehérvári 
ügynökség, a Mondecaste. Ninát ki-
választották, láttak benne fantáziát. 
Készítettek róla portfoliót, a fotók na-
gyon jól sikerültek. A négyórás fotó-
záson én már elfáradtam, de Nina na-
gyon jól bírta. Az ügynökség honlapján 
hamarosan látni lehet majd a képeket. 
Várjuk, hogy mi lesz a folytatás, lesz-e 
felkérés. Reklámfotózáshoz, divatfotók-
hoz, reklámfilmekhez keresnek model-
leket ezen az ügynökségen keresztül. A 
közelmúltban a Kisalföldben megjelent 
cikk nyomán a Vasárnapi Blikk is meg-
keresett bennünket – mondja az édes-
anya. - Amíg Nina élvezi, szeretnénk 
kihasználni minden lehetőséget.

Horváth Nina nyerte az Év arca versenyt



Hol volt, hol nem volt a képze-
letünkön túl, az üveghegy mellett, 
mikor még az emberek nem hittek 
az álmokban, s nem látták a tün-
déreket egyszarvúkon lovagolni. 
Hallottam egy történetről. Az Álmok 
Birodalmának sorsa egy lány kezé-
ben volt, ki nem hitt az álmokban. Ő 
volt az a lány, akire minden ember 
felnéz, s követi. Aki mindent megsze-
rez, mindent tud, de mégsem boldog. 
Szürke hétköznapjait élte, barátait el-
hagyta, s munkájának élt. Most is egy 
tárgyalásra sietett, késésben volt, az 
előző tárgyalás elhúzódott. Hirtelen 
eleredt az eső, mintha dézsából ön-
tötték volna, mégsem lassít, csak az 
óráját nézi, még egy óra és ott lesz. 
Sötét van, sötétebb mint bármikor, az 
esőcseppek táncolnak a fényben, ko-
pognak az autón. Süvített a szél, a fák 
hajlongnak, kérlelik a szelet, hogy ne 
bántsa őket. Hirtelen megcsúszik fe-
kete sportkocsija, és irányíthatatlanná 
válik, lecsúszik az útról, egyenesen 
egy nagy tölgyfának. Egy sötét he-
lyen találja magát, ahol nem lát sem-
mit. Egyszer csak eltűnik lába alól a 
talaj, s elkezd lefelé zuhanni.

Egy palotában találja magát. A 
palotának sok terme volt, de mind 
üres. Hirtelen egy varázsló lép elő, 
és üdvözli a lányt, majd elmeséli 
miért van itt.

- Minden ember létrehoz egy 
Álmok Birodalmát, a tiéd veszély-
ben van. Haldoklik, mert nem hiszel 
már az álmokban. Ha meg akarod 
menteni, emlékezned kell az álmod-
ra, és valóra kell váltanod. Útra kell 
kelned, hogy megtaláld az elveszett 
álmod, és megmentsd a birodalmat.

Így hát útra kelt. Hét nappalon 
és hét éjjelen át gyalogol a kopár, 
komor birodalmon keresztül csodás 
lényeket látva, akik mind üdvözlik, 
és sok szerencsét kívánnak neki. 
Mígnem elérkezik egy öreg hídhoz, 
ahol három kicsi, undok kobold egy 

tojás körül ül és veszekednek. Át 
akar kelni a hídon, de a koboldok 
nem engedik.

- Csak akkor kelhetsz át a hídon, 
ha megoldasz egy feladatot - mondta 
az egyik.

- Ez a feladat pedig az, hogy 
állítsd az élére ezt a tojást - mondta 
a másik

Három nap és három éjjel próbál-
ja élére állítani a tojást, de sehogy 
sem sikerül neki. Szinte mindent 
megpróbál, mikor megszólal a har-
madik kobold.

- Feladod?
- Nem, soha - válaszolja
Újabb három nap és három éjjel 

gondolkodik, míg eszébe nem jut va-
lami. Odamegy a három koboldhoz, 
fogja a tojást, és az asztalhoz üti, így 
az éle lapos lesz, és lerakja az asztal-
ra. A három kobold elcsodálkozik, és 
továbbengedi a lányt. Folytatja útját, 
megy, mendegél,

hegyeken és völgyeken, míg elér-
kezik egy szivárványhoz. A szivár-
ványt egy sárkány őrzi, aki keserve-
sen sír. Megesik rajta a lány szíve és 
elhatározza, hogy segít rajta.

- Miért vagy ilyen szomorú sár-
kány?

- Jaj ne is kérdezd! Van egy lány, 
aki nagyon tetszik nekem, de nem 
tudom mit tegyek.

- Mondd el neki, hogy mit érzel 
iránta. Talán ő is úgy érez - taná-
csolta neki.

A sárkány úgy tesz, elmegy a 
sárkánylányhoz és szerelmet vall 
neki. A sárkánylány is szerelmes a 
sárkányba így eljegyzik egymást. A 
sárkány nagyon hálás a lánynak, és 
felajánlja, hogy felviszi őt a szivár-
vány tetejére. Felül a sárkány hátára, 
erősen megkapaszkodik a nyakába, 
és együtt felrepülnek az égbe. Hét 
nappalon és hét éjjelen át repülnek 
így ketten, mikor végre felérnek, és 
leszáll a sárkány.

Az Álmok Birodalma

A nagycenki Pölcz Éva a sop-
roni Fáy András Közgazdasági, 
Üzleti és Postai Szakközépiskola 
tanulója. Az idén áprilisban 
a magyarországi fáysták me-
seíró versenyén első helyezést 
ért el. Egyik meséjét, melynek 

Az Álmok Birodalma a címe, a 
Kisalföld meseíró pályázatára is 
beküldte. Ritkán beszél magáról, 
nem kérkedik sikereivel.

- Szeretek meséket írni, leg-
inkább magamnak fogalmazok, 
de van olyan történetem, ame-
lyet megmutatok a barátaimnak 
is. Azért választottam témaként 
az álmokat, mert szeretem őket, 
még akkor is, ha sokszor nem 
válnak valóra.

Az itt olvasható mese az ál-
mok birodalmában játszódik. 
Egy lány próbálja megtalálni a 
saját, már majdnem elveszített 
álmát. A mesés akadályok leküz-
dése után megfejti, és kiderül, 
hogy mindig is családot akart…

gráf gyula asztalosmester 
évtizedek alatt összegyűjtött 
ipartörténeti emlékekből, 
asztalos, kádár, ács, cipész és 
pék eszközökből hozott létre 
egy tárlatot otthon, a szülői 
házban.

Nagycenk jeles ipartörténeti 
múltú település. A Gráf család 
több tagja is meghatározó sze-
repet kapott a helyi iparban, volt 
a felmenők közt szíjgyártó és 
nyeregkészítő, kádármester. Gráf 
Gyula, aki évtizedek óta mestere 
szakmájának, büszkén emlékszik 
vissza nagyapjára, édesapjára.

- Anyai nagyapám, Wessely 
Rajmund volt egykor a helyi 
Iparos kör, és az Iparos dalárda 
elnöke. Apám, aki kádármester 
volt, évtizedekkel később követ-
te őt az iparos köri elnöki posz-
ton. Én is kádár akartam lenni, 
de ilyen képzés nem indult, így 
lettem asztalos – meséli.

– A különféle mesterségek 
kellékeit már évtizedek óta gyűj-

töm. Fontos, hogy fennmarad-
janak ezek a szerszámok, hisz 
közülük sokat ma már a szak-
emberek sem ismernek. A helyi 
„tisztes iparnak” s az egykori 
mestereknek szerettem volna 
emléket állítani ezzel a múze-
ummal.

A nagycenki Széchenyi téren, 
a templom tövében lévő Gráf-
múzeumba előzetes bejelentke-
zés alapján (tel.: 99/360-088) 
várják a látogatókat.

Gráf Gyula ipartörténeti magánmúzeuma

- Tovább nem vihetlek. Sok sikert 
az utadhoz - mondja.

- Köszönöm, sárkány. Neked pe-
dig sok boldogságot - válaszolja

A szivárvány végén egy hatalmas 
vaskapu van. A kapu őrzője pedig 
egy páncélos lovag. A lány át akar 
menni a kapun, de a lovag nem 
engedi.

- Nálam van a kapu kulcsa, ha 
át akarsz rajta menni, szerezd meg 
tőlem - mondja a lovag

Három nap és három éjjel har-
colnak egymással, mikor megszólal 
a lovag.

- Feladod?
- Nem, soha - válaszolja.
Újabb három nap és három éjjel 

harcolnak egymással, mikor eszébe 
jut valami a lánynak. Abbahagyja a 
harcot és megszólal.

- Nekem adod a kulcsot? Át sze-
retnék kelni.

- Mivel szépen kérted, neked 
adom - mondja a lovag

Átkel a kapun, és csodaszép kert-
ben találja magát. Megy, mendegél, 
rózsákon és tulipánokon át, amíg 
elérkezik egy szökőkúthoz. A szö-
kőkútban egy hernyó fuldokol. De 
megesik rajta a szíve, és kimenti a 
vízből. A hernyó megköszöni, hogy 
megmentette, és így szól.

- Ha kitalálod a három kérdé-
sem, megmondom, hogy mi volt az 
álmod.

- Rendben - mondja erre a lány
- Selyempelyhes bóbitámat hord-

ják a szelek, szétfújja egy szusszan-
tással az ügyes gyerek. Ki vagyok?- 
kérdezi a hernyó.

Egy éjjelen és egy napon át gon-
dolkozik majd így szól a lány.

- Nem lehetsz más, mint a gyer-
mekláncfű.

- Helyes. A második kérdésem
Szürke szárnyú nagy madár, 

szürke lesz a nagy határ, ha ősszel a 
földre száll. Ki az?

Újabb egy éjjelen és egy nappa-
lon át gondolkozik, majd így szól:

- Nem lehet más, mint a köd.
- Helyes. A harmadik kérdésem a 

következő: Csak becsukott szemmel 
láthatjuk, mi az?

Ismét egy éjjelen és egy nappalon 
át gondolkozik, de nem tudja a meg-
oldást, és a hernyó így szól:

- Feladod?
- Nem, soha - válaszolja.
Újabb egy éjjelen és egy nappa-

lon át gondolkozik, míg eszébe jut 
valami, és így szól.

- Nem lehet más, mint az álom.
- Helyes - mondja a hernyó és 

odahajol a lány füléhez, hogy meg-
súgja az álmát, mikor valaki nevén 
szólítja, és ő felébred álmából. Egy 
fiatal, jóképű ápoló szólongatja, 
aki már hónapok óta ápolja. Első 
pillantásra egymásba szeretnek. 
Mikor felépül a lány, össze is háza-
sodnak, és  gyermekük is születik. 
Gyermekeinek minden nap mesél 
az Álmok Birodalmáról, és együtt 
építik tovább. Már emlékszik, mi 
volt az álma. Mindig is családot 
akart.

Itt a vége, álmodj véle. Ha nem 
hiszel nekem, hunyd le szemed, s 
látogass el az Álmok Birodalmába.

Éva mesés álmai
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Kellemes Karácsonyi  
Ünnepeket 
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Id. Vágvölgyi Ottó tanár 
úr 1919-ben született, és ed-
digi élete során sok elisme-
rő kitüntetést kapott; Arany-, 
Gyémánt- és Vasdiplomája 
mellett két háborús tűzkereszt, 
több „Kiváló munkájáért” járó 
emlékérem büszke tulajdonosa. 
A „Nagycenkért Díj” meglep-
te, bár ahogy elmondta, mindig 
igyekezett a fiatalokat hasznos 
tevékenységekben közösséggé 
kovácsolni, a sport és a kultúra 
területén maradandót alkotni. 

- Ottó bácsi a soproni Tanítóképzőt végezte, mégis számtant és 
kémiát is tanított a nagycenki iskolában…

- Igen, mert nyolcosztályos lett az iskola és hamarosan kijött 
egy rendelet, hogy magasabb végzettség szükséges. Mindig test-
nevelő szerettem volna lenni, de erre a két szakra volt lehetőség 
Budapesten levelező tagozaton, így elvégeztem. Tanítottam még 
testnevelést és politechnikát, ezeket nagyon szerettem, valamint 
vezettem sport-, repülőgépmodell-és fotószakkört is. Mindezek 
természetesen a hobbijaim is voltak, magam is sokat és szívesen 
fotóztam, a futball pedig a mai napig a mindenem! 

- A háború idején Ön épphogy elvégezte a főiskolát…
- Az iskola után, 1941-ben rögtön behívtak katonának, 

Sopronban voltam két évig, majd a következő évben indítottak 
is minket a frontra Oroszországba, kemény volt, meg is sebe-
sültem egy aknarobbantásban, először a varsói kórházban, majd 
később Győrben vettek ki egy-egy szilánkot. 1945-ben amerikai 
fogságba estem, ahol nem panaszkodhattunk - jó dolgunk volt! 
Hazatérésem után először a peresztegi iskolában tanítottam, majd 
’48-tól Nagycenken, ahol később igazgatóhelyettes lettem (30 
éven át).

- Reál szakos tanárként Kultúrotthon igazgató volt, és színda-
rabokat szervezett. Mi indította ezekre a feladatokra?

- Kiváló tanítványaim és kollégáim segítségével öröm volt ez 
a munka is. Hiszem, hogy a sport és a kultúra az a terület, amely-
nek közösségformáló ereje van!

- Sokan nem tudják, hogy a tanár úr minden nap figyelemmel 
kíséri az időjárást, és kitartó munkájáért értékes elismerésben 
részesült az Országos Meteorológiai Intézettől!

- Már 55 éve végzem az időjárási megfigyeléseket! Akkoriban 
felkerestek az Intézettől, hogy vállalnám-e ezt a munkát. 
Elvállaltam ,és azóta is havonta küldöm megfigyeléseim összeg-
zését… 

- A „Nagycenkért Díj” birtokosai minden nagycenki ember 
számára példaképek. Ön mit üzenne a jövő nemzedékének?

- A mai fiataloknak azt üzenném, hogy becsüljék meg és sze-
ressék egymást, tartsanak össze, sportoljanak, legyenek magya-
rok, de ne tegyenek különbséget ember és ember között, életük 
legyen példamutató!

A „Nagycenkért Díj” kitüntetettjei
Az idei évben két nagycenki polgár részesülhetett a közösségért végzett kiemelkedő 

munkáért járó elismerésben: id. Vágvölgyi Ottó és Hegedüs Ferencné.

Hegedüs Ferencné Irénke 
néni 32 éven át a nagycenki 
templom kántoraként szám-
talan szentmisén orgonált és 
énekelt, az ő játéka kísérte 
a házasulandókat, az ő éne-
ke búcsúztatta a halottakat. 
Elmondta, egész életében arra 
törekedett, hogy ne tegyen kü-
lönbséget az emberek között, 
igyekezett mindenkivel szár-
mazásra, nemzetiségre, rangra 
való tekintet nélkül  megtalálni 
a közös hangot. A díjátadási 
ünnepélyre menet még nem is 
sejtette, hogy milyen megtiszteltetés éri, így nagyon meglepődött 
és meghatódott az elismerésen.

- Ennyi év után milyen érzés úgy belépni a templomba, hogy 
nem Ön ül az orgona mögé?

- Nem esik rosszul, hogy más játszik, hiszen nekem 86 éve-
sen amúgy is nehéz lenne már az új énekeket megtanulnom, de 
előfordul, hogy ébredés után azon gondolkodom, melyik éneket 
kell kitennem a táblára… Furcsa, hogy nem kell már ezeket a 
feladatokat ellátnom.

- Hogyan lett kántor Irénke néniből?
- Iskolás koromban zongorázni tanultam, és nagyon szerettem 

is, apám kántortanító volt, így sokszor voltam ott mellette, fújtat-
tam neki, figyeltem a játékát. Amikor ’74-ben meghalt, én vettem 
át a helyét. Akkor már az óvodában dolgoztam gazdasági vezető-
ként, irányítottam az óvoda ügyeit és mindezek mellett itthon is 
helyt kellett állnom, hiszen négy gyermeket neveltem…

- Ennyi elfoglaltság mellett, ha maradt ideje, mivel foglalko-
zott szivesen ?

- Szabadidőmben szívesen kézimunkáztam, szerettem varrni, 
zongorázni és kertészkedni. 

- Nem bánja, hogy nincs nagycenki utódja az orgona mögött?
- Nem volt igazán érdeklődő erre a posztra, a családban több 

kántor is volt, de úgy tűnik, én vagyok az utolsó… Egyébként 
mindig észrevettem, ha valaki más odaült az orgonához!

- Mi volt a legemlékezetesebb történet pályafutása során, amit 
szívesen megosztana velünk?

- Még Sopronkövesden tanítottam, amikor egy bérmálást 
követően Apor Vilmos püspök úr meglátogatott engem, és egy 
jót beszélgettünk kis szobámban, ahová látogatását megelőzően 
egy nagy csokor virágot küldött. Még ma is gyakran emlegetjük 
a családban, hogy milyen megtiszteltetés személyesen ismerni a 
boldoggá avatott püspököt!

- Mint a „Nagycenkért Díj” tulajdonosa, mit adna át életta-
pasztalatából a fiatalságnak?

- Legyenek megelégedettek mindenben, szeressék egymást, és 
– ahogy magam is mindig arra törekedtem - ne tegyenek különb-
séget egymás között!

Gratulálunk két díjazottunknak, köszönjük eddigi áldozatos munkájukat,  
kívánunk nekik jó egészséget és sok boldogságot! 



Búcsúzunk
Balaskó lászlóné  
 szül. Nagy Ágnes (1950)

Szalai gergely (1933)

Horváth Ferencné  
 szül. Schöller Rozália (1929)

Farkas csaba (1977)

Bindics józsef (1944)

Gratulálunk
Visi Réka (2008. július 7.)  

Biró Ibolya Visi Lajos kislánya
lesovics petra (2008. július 7.)  

Bognár Krisztina Lesovics Zsolt kislánya
pap anett (2008. július 7.)  

Cserháti Anikó Pap László kislánya
Hadarits júlia (2008. július 7.)  

Németh Eszter Hadarits Zoltán kislánya
kovacsics zsolt (2008. július 7.)  

Lukács Beatrix Kovacsics Zsolt kisfia
Schiffer zétény (2008. július 7.)  

Wiederschitz Csilla Schiffer István kisfia
Fehér anna (2008. július 7.)  

Holló Renáta  Fehér György kislánya

Anyakönyvi hírek

Újságot írta és szerkesztette:  
Benke éva és Rozmán Orsolya

kiadja: polgármesteri Hivatal, Nagycenk
Szedés, nyomás: Stamp Design, Sopron

SPORT
Labdarúgás

Az őszi szezon véget ért a megyei III. 
osztályú bajnokságban. Mint bizonyára 
sokak előtt ismert, a nyáron a focicsapat 
visszalépett a megyei II. osztályból, és 
kérte, hogy a megyei III. osztályban 
indulhasson. Ennek anyagiak hiánya, 
illetve még inkább a játékoskeret meg-
gyengülése voltak az okai. Az őszi ered-
mények azt bizonyítják, helyes döntést 
hozott a szakosztály vezetése, hiszen 
sajnos a megyei III. osztályban sem 
sikerült kiegyensúlyozott, eredményes 
produkciót bemutatni, így a felnőtt csa-
pat 24 ponttal a 6-dik helyről várhatja a 
tavaszi folytatást. (A tartalékcsapat 18 
ponttal a 4-dik helyen áll a tartalékbaj-
nokságban) A télen a játékoskeret meg-
erősítése a cél, a fel (illetve vissza)jutás 
a megyei II. osztályba azonban még egy 
esetleges jó tavaszi szerepléssel is távo-
linak tűnik. 

Galambkiállítás a 
Tornacsarnokban

A Nagycenki Sport- és Díszgalamb 
Szakosztály, és a Magyar Galamb- és 
Kisállattenyésztők Egyesületének sopro-
ni szervezete 2009. január 16-tól janu-
ár 18-ig a nagycenki Tornacsarnokban 
galambkiállítást rendez. A rendezvé-
nyen mintegy 450-500 madár lesz egy-
idejűleg jelen. Az első napon du. 3 órá-
tól várják az érdeklődőket a csarnokba. 
Ekkor lesz a bírálat is, minden galamb-
fajtát külön értékelnek majd a bírák. A 
szervezőkön kívül érkeznek tenyésztők 
Szombathelyről, Csornáról, Csepregről, 
Győrből, Kapuvárról. Az eredményhir-
detésre vasárnap du. 4-kor kerül sor. 
Gyerekeknek a belépés ingyenes, fel-
nőtteknek 300 forint.

Családi asztalitenisz 
bajnokság

A hagyományos év végi – év ele-
ji családi ping-pong bajnokság ezúttal 
2008. január 4-én reggel 9 órától lesz a 
Sportcsarnokban. 2 fős csapatok jelent-
kezhetnek, a nevezési díj 400Ft/csapat. 
Nevezni a helyszínen 8:30-ig lehet. 

SIMONNOMIS MIKULÁS KUPA
NŐI TEREMLABDARÚGÓ-TORNA

December 6-án Simon Péter támogatásával női teremfocitornát rendezett a Nagycenki 
Sportegyesület női labdarúgó szakosztálya öt csapat részvételével. A házigazdák mel-
lett Kópháza, Balf, Celldömölk, illetve Alsóság vett részt a viadalon. A mérkőzések jó 
hangulatban zajlottak, december 6-a lévén a Mikulás is (sőt mindjárt kettő) tiszteletét 
tette a sportcsarnokban.

A torna végeredménye:
1. Celldömölk 4. Balf
2. Kópháza 5. Alsóság
3. Nagycenk

Adventi gyertyák

Este, ha a fényetekbe nézek
Szemeitekben a szemem fellobog,
Hitem, mi hűlni kész, újra feldobog
S asztal és ágy tűnik egésznek…

Viaszfüstként fon be szó és ének…
Megszóltok, ha medveként mormolok,
Kócos zugban a percek boldogok
Mézes sül, itt más mérlegek mérnek…

Alszik épp, és álmában nő a lángja,
Elcsendesedünk legkisebb javára,
A melegét őrizzük, a szél el ne fújja,
S kopott kuckónkban tüze köré bújva
Fricskát mutatunk farkasnak, télnek,
Rezgő lángú lélek gyertyák égnek.

Ifj. Kiss Ferenc

A szerző sok szállal kötődik Nagy-
cenkhez. Fiatalon, a hetvenes évek végén 
került a méntelepre, ma Ilona-majorban 
dolgozik. Több ismerőse, barátja él itt. 
Azt írja: „egyszerű ló-szerető ember va-
gyok. Jelentek meg írásaim antológiákban, 
lapokban, de a mostani ennek a versnek 
az első közlése. A negyedik gyermekünk 
születése utáni advent egyik estéjén írtam, 
megérezve a meghittségben rejlő megörö-
kítendő lehetőséget…”



Kicsi a laKás? 
Jobb lenne egy Kertes ház?
Fedezze fel a lehetőségeket a vidék nyújtotta örömökben!

aranypataK laKóparK
nagycenK

Képzelje el, hogy mostantól 
mindenKineK saját szobája lenne egy Kényelmes 

barátságos laKóházban.

1+2 félszoba nappalis különálló
ikerházak különböző méretben,
fedett gk. beállóval 
2009 nyári átadással

Kulcsrakészen bruttó: 

19.529.000 Ft -tól, 
600 m2-es telekhányaddal leköthetők.

3 félszoba nappalis 
sorház jellegű családi ház,

zárt parkosított telken 
most beruházói akcióban

Kulcsrakészen bruttó:

16.990.000 Ft-ért 

2008 év végi átadással  az Öné lehet.

ahol az arany-pataK csobogása és az ŐsparK
nyugalma átÖlel

IV. ütem

III. ütem

Szetmár 
IngatlanfejleSztő Kft.
H-9400 Sopron, Újteleki u. 1–5.

Értékesítés:

06 30 894 0234
www.aranypatak.hu






