
XI. évfolyam 5. szám 2010. márciusNAGYCENK KÖZÉLETI LAPJA 2013. októberXIV. évfolyam 10. szám

A nagycenki Gellért Gabriella két hetet 
töltött Afrikában, egy pici falu 
árvaházában segített, iskolát épített. 
Gyermekkori álma vált valóra ezzel az 
úttal, de azt mondja, nem is maga a 
fekete kontinens, hanem sokkal inkább 
az ott élõ emberek fognak neki hiányozni.

- Megtanulod megbecsülni azt, ahol vagy - 
kezdi  a  beszélgetést  Gabriel la .  
- Nemrégiben érkeztem haza, már most 
hiányoznak a gyerekek, de nagyon jó itthon! 
Megdöbbentett a szegénység és a 
szeretetéhség, amivel találkoztam. Azok
után,  amit  a  tanzániai  Namanga 
nevû falucskában tapasztaltam, más 
szemmel nézek arra,  amim van.
Gabriella a magyar Afrikáért Alapítvány 
honlapját böngészve talált rá a humanitárius 
turizmus lehetõségére. - Mindig vonzott 
Afrika, régi álmom volt eljutni oda. Amikor 
erre a lehetõségre bukkantam, rögtön 
elhatároztam, hogy elmegyek. Annyival
több humanitárius turistaként elutazni, 
hogy az ember nem csak turista, hanem 
segíthet is. Én ezt szerettem volna  meséli.
Két hetet töltött másik hat magyarral 
Tanzániában, ebbõl öt napot a kis tanzániai 
faluban, Namangában. - Egy ott élõ orvos,
dr. Kabati és a felesége mûködtetik az 
árvaházat és az iskolát. Döbbenetes, hogy
mekkora szegénységben élnek ott az 
emberek. Sok a gyerek, és elõfordul, hogy 
ha valakinek már van tíz, kettõt ott hagy 
valahol... Ebbõl adódóan sok az árvaház is. 
Amikor dr. Kabatiék két gyermeke felnõtt, 
elhatározták, hogy magukhoz vesznek 
árvákat. Tíz éve négy kisgyerekkel kezdték, 
ma huszonhat gyerekkel él együtt a 
házaspár. Az is meglepett, hogy Afrikában 
nem ingyenes az elemi oktatás. Akinek 
nincs pénze, annak a gyereke az utcán 
kóborol. Amíg kint voltunk, a kis falu 
iskoláját bõvítettük, hogy ne csak két 
osztály tanulhasson ott, illetve fõztünk, 
segítettünk. Itthonról vittünk ruhákat, 
játékokat, de cipõket ott vettünk a
kicsiknek. Jellemzõ, hogy az árvák soha
nem választhatják ki, mit szeretnének, õk
már annak is örülnek, ha egyáltalán kapnak 
valamit. Mi elvittük õket a közeli piacra, és 
saját maguk választhatták ki, melyik cipõt 
szeretnék. Magyar fûszerekkel marhapörköltet 
fõztünk, nem is tudom, mikor ettek 
 

Gellért Gabriella: Egy álom vált valóra!
Humanitárius turistaként Tanzániában

ilyesmit! - meséli az élményeit Gabriella.
A kint töltött idõ személyes kapcsolatokat 
is szült. - A gyerekek közül többen is 
közel kerültek hozzám, de különösképp 
egy tíz éves kislány, Rose  mondja a 
négygyermekes Gabriella. - Mielõtt 
elindultam, óvott a családom attól, hogy 
esetleg egy kisgyerekkel térjek haza. Az 
örökbefogadás sajnos nem megy olyan 
egyszerûen! Igaz, az én gyerekeim már 
felnõttek, nem mondom, hogy nem 
merült  fel  bennem, de nehéz...  
A hivatalos oldala is, illetve az, hogy a
családom miként fogadná. Lehetõség van 
azonban a gyerekek támogatására Egy 
ottani gyermek egy havi taníttatása 
kétezer-ötszáz forint, illetve lehet névre 
szóló ajándékokat is küldeni. Én úgy 
döntöttem, Rose-t támogatom. Gabriella, 
aki egyébként gyógymasszõrként dolgozik, 
aktív életet él. Sokat utazik, tagja egy 
úszóklubnak, többször átúszta már a 
Balatont, más tavakat, folyókat, keresi a 
kihívásokat. Mégis, a kérdésre, miszerint 
visszamenne-e Afrikába, azt feleli, nem. 
- Az az öt nap, amit a gyerekekkel 
tölthettem, csodálatos volt, de nem 
mennék újra. Amilyen erõs vágy élt 
bennem, hogy eljussak Afrikába, olyan 
erõs honvágy tört rám odakint. Rájöttem, 
az embernek értékelnie kell mindazt, 
amije van, a családját, az otthonát. 
Nekem jó tapasztalat volt ez az utazás.

december 1., vasárnap 17 h: 
Kuzsner Péter 

orgonamûvész koncertje 
a nagycenki templomban.

A koncert után a Széchenyi téren 
meleg teával, 

forralt borral és adventi kaláccsal 
várunk mindenkit!

december 7., szombat 19 h: 
„Adventi áhítat” címmel 

a nagycenki templomi kórus 
és vendégeik mûsora a templomban. 

Karvezetõ: Kiss Vidor

december 14., szombat 15 h – 19 h: 
Adventi vásár és koncert (17.30) 

a nagycenki Széchenyi kastélyban. 

december 21., szombat 17 h: 
Pásztorjáték a templomban. 

A mûsor összeállítója: Szabó Zsoltné

A programokról hamarosan részletesen 
tájékoztatjuk Önöket

Advent 
Nagycenken 

2013

KÖZMEGHALLGATÁS
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat 
Képviselõ-testülete közmeghallgatást tart.
Idõpont: 2013. november 28. 18 óra
Helyszín: Nagycenk, Községháza

Minden érdeklõdõt tisztelettel várunk! 



Egyházközségi hírek

Az utóbbi hetekben több észrevételt kapott 
az Egyházközség Képviselõ-testülete a 
szemétgyûjtõ  kosarak új helyével 
kapcsolatban.  A változtatást a következõk 
indokolták:·A nagycenki temetõ nemcsak 
szeretteink végsõ nyughelye, hanem 
emlékhely is. Mindnyájan tudjuk, hogy a 
Széchenyi család Mauzóleuma található a 
temetõ közepén, melyet évente több ezer 
látogató keres fel. Eddig sem volt 
esztétikus látvány a Mauzóleum mellett 
elhelyezett gyûjtõkben lévõ virág, 
koszorú „maradványok” látványa. 
Azt is tudni kell, hogy a gyûjtõ kosarakat 
csak olyan helyre lehet elhelyezni, mely 
az ürítéshez lehetõvé teszi a gépkocsival 
t ö r t é n õ  m e g k ö z e l í t h e t é s t .
Ez év tavaszán a Mauzóleumhoz vezetõ út 
térkõ burkolattal került kiépítésre. Nagyon 
fontos a térkõ, az abban elhelyezett, gróf 
Széchenyi István idézeteket tartalmazó 
márványlap megóvása, védelme. Ezért is 
tartottuk szükségesnek a gépkocsi 
k ö z l e k e d é s  k o r l á t o z á s á t .
A fenti két okot mérlegelve döntött úgy a 
Képviselõ-testület, hogy a személygyûjtõ 
kosarak helyét szûkítjük, és azokat 
lehetõleg a temetõn kívül vagy félreesõ 
helyen helyezzük el. Így kerültek a 
parkolónál lévõ pajta épület oldalához, 
illetve a temetõ hátsó részében a 
ravatalozó mellé.Errõl a Cenki Híradóban, 
i l le tve  a  temetõben  kihelyezet t  
tájékoztatókon értesítettük a lakosságot.
A lakosság többsége ezt elfogadta és 
tiszteletben tartja. Ezt bizonyítja az is, 
hogy semmivel sincs több szétszórt szemét 
a temetõben, mint korábban. Tisztelettel 
kérjük, hogy azok is fogadják el 
döntésünket, akik emiatt nemtetszésüket 
fejezték ki, és észrevételt tettek. A 
környezõ községek, városok temetõiben 
sincs több helyen és távolabb a 
szemétgyûjtõ hely, mint nálunk. Mindkét 
kosárhoz a legmesszebb menõ ponttól sem 
kell többet megtenni, mint 150-200 méter.

Az elmúlt idõszakban többször elõfordult, 
hogy a temetõben dolgozó sírkõ készítõk 
gépkocsival a lehetõ legközelebb akartak 
a sírhoz menni. Emiatt esõs, nedves 
idõszakban a gépkocsik kerekei a temetõ 
közepén 10-20 cm-es mélyedést vájtak, ami 
azon felül, hogy jelentõs többletmunkával 
és nehezen hozható rendbe, még 
balesetveszélyes is. Az út megóvása 
érdekében hozott a Képviselõ-testület 
olyan határozatot, hogy gépkocsival csak 
a ravatalozó elõtti betonos járólapos részre 
lehet behajtani. A vállalkozók többsége ezt 
tudomásul veszi, elfogadja, sõt meg sem 
kísérlik a gépkocsival történõ behajtást.  

Minden sírköves rendelkezik olyan 
kiskocsival, mellyel a sírkövet, keretet 
az  adott  sírhoz tudja  szállítani.  
Kérjük, hogy Önök is segítsék a 
vállalkozóval megértetni döntésünk okát.

F e n t i e k b õ l  i s  k i t û n i k ,  h o g y  
Egyházközségünk nagy hangsúlyt fektet 
a temetõ rendezettségének megtartására, 
mellyel sokszor kivívtuk az ide látogatók 
elismerését. Ennek érdekében szervez 
évente több alkalommal temetõ takarítást, 
sövénynyírást. Nyáron rendszeres a 
fûnyírás. Sajnálatosan észleljük, hogy az 
elõzõ évek pozitív tapasztalatai alapján 
az utóbbi alkalmakkor egyre kevesebben 
vettek részt e közös munkában. A falu 
lakosságából alkalmanként 15-20 ember 
tartja szívügyének ezt a fajta közösségi 
munkát.  Különösen  a  fiatalabb  
korosztályt hiányoljuk. A nagycenki 
temetõ egyházi tulajdon, annak rendben 
tartása is az Egyházközség feladata. Az 
Egyházközségbe minden katolikus 
vallású lakos beletartozik. A tiszta, 
rendezett  temetõ  mindannyiunk  
é r d e k e  k e l l ,  h o g y  l e g y e n .  
Ezúton is szeretnénk megköszönni 
azoknak, akik október 26-án segítettek 
a lehullott falevelek összegyûjtésében, 
feláldozva szabadidejükbõl néhány órát.
Isten százszorosan fizesse meg munkájukat!
Bízunk abban, hogy fentieket átgondolva a 
következõ takarításkor már többen leszünk.

Közeledik az év vége, ennek ellenére a 
családok több mint fele nem rendezte 
egyházi fizetési kötelezettségét, melynek 
összege felnõtt személyenként évente 4000 Ft. 
(kb. 5-6 doboz cigaretta árának felel meg). 
Az Egyházközségnek is vannak olyan 
rendszeres kiadásai, melyek fedezését az 
egyházadó, hivatalos nevén az önkéntes 
egyházi hozzájárulás biztosítja.  A 
Képviselõ-testület tagjai az elmúlt 
hetekben felkeresték az eddig nem fizetõ 
családokat. Többen azért hárították el a 
fizetési kötelezettséget, mert „mi nem 
vagyunk vallásosak,  nem járunk 
templomba”. A befolyt összegbõl  
nemcsak a szorosan vett templom és 
plébánia kiadásait kell fizetni, hanem 
többek között a temetõvel kapcsolatos 
szemétszállítási és vízhasználati díjat, a 
sövénynyírás, fûnyírás benzin költségét is. 
A szemétszállítás havi költsége 30-40 ezer 
Ft, a vízdíj a nyári hónapokban elérte a 
havi 50 ezer Ft-ot. A temetõben nemcsak 
a vallásukat gyakorlók hozzátartozói 
nyugszanak. Vajon mit szólnának a nem 
fizetõk, ha nem használhatnák öntözésre a 
vizet, vagy nem helyezhetnék el a 
tárolókba szemetet? Biztosan nagy lenne 
a felháborodás…  

 

Bizonyára azt is szóvá tennék, ha a 
szemétgyûjtõk folyamatosan tele lennének, 
a magas fû,  gyom következtében 
elhanyagoltnak, gazdátlannak tûnne a temetõ. 

Kérjük, hogy akik eddig nem tették meg, 
még november hónapban rendezzék az 
elmaradást. A hozzájárulás befizethetõ 
Horváth Jánosnénál vagy Schiffer Istvánnénál, 
illetve a helyi Takarékszövetkezetben.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a fent 
leírtakat mérlegelve, végiggondolva fogadják 
el és tartsák meg az Egyházközség 
Képviselõ-testületének fenti intézkedéseit, 
melynek csak egyetlen célja lehet, a templom, 
a temetõ állapotának, rendezettségének, 
szépségének, tisztaságának megóvása, ami 
egyébként Nagycenk község valamennyi 
lakójának érdeke is kell, hogy legyen. 
Azoknak, akik eddig is mellénk álltak, és 
bármilyen módon segítették munkánkat, 
hálás szívvel köszönjük, és továbbra is 
várjuk anyagi és lelki támogatásukat, 
jobbító szándékú ötleteiket, javaslataikat.

Dicsé r tessék  a  Jézus  Kr i sz tus !

Nagycenk Egyházközség Képviselõ-testülete

Tisztelt Nagycenkiek!

Elõször is köszönetet mondunk azon 
Tisztelt Adófizetõknek, akik 2012-ben 
adójuk 1%-át alapítványunk javára 
ajánlották fel. A felajánlott összegrõl 
az Adóhivatal felé pontosan elszámoltunk.

Az elmúlt évben kiírt pályázatra öt 
hallgató küldte el ösztöndíj kérelmét. 
Mind az öten nagycsaládban élnek. 
Egyikõjüket sem kívántuk kihagyni, ezért 
történt az alapítók részérõl a kiegészítés.
A 250 ezer forintból így egyenként 50-50 
ezer forint ösztöndíjban részesültek.
Sajnos, a 2013. évben nagyon gyenge 
a bevételünk. Indoklás: I.: A kamatláb 
nagyon lecsökkent, így nagyon kevés 
kamatot kaptunk az alaptõke után. Emiatt 
banki alaptõkénket két és fél millió forintra 
emeltük, így 2014-ben nagyobb kamatot kapunk. 
II.: Vám utca 15. sz. alatti ingatlanunkat is 
az alapítványra hagytuk. A közjegyzõi és 
telekkönyvi  költség is  elvitt  egy 
ösztöndíjnyi összeget. III.: Az 1%-os 
adófelajánlás 46 ezer forintra csökkent.

Kérem azon hallgatókat, akik 2014-ben 
pályázni szeretnének, igyekezzenek 
szorgalmazni az 1%-os adófelajánlásokat.

Maráz Imre - az Alapítvány elnöke

A Maráz  Gráczol Családsegítõ 
Alapítvány tájékoztatója

2012-ben: Adó 1%-nak felajánlása: 114.000Ft, 
Banki tõke kamata:  88.000Ft
Alapítók felajánlása:50.000Ft
2012. évi bevétel:252.000Ft



Közmûvelõdés

A budapesti Néprajzi Múzeumban 
szeptemberben indult a „Hónap Mûtárgya” 
elnevezésû kiállítás sorozat. Az elsõ 
bemutatott tárgyakat a Széchényiek számadó 
juhásza, ifj. Nemes Tompa István készítette. 
- A megnyitón is részt vettem, nagy dolognak 
tartom, hogy két nagycenki vonatkozású 
tárgy ekkora figyelmet kap, és kiállítják a 
Néprajzi Múzeumban – meséli Szommer 
Anna, aki nem csak nagycenkiként, de az 
egykori alkotó, ifj. Nemes Tompa István 
rokonaként is ellátogatott a budapesti 
kiállításra. – A dédanyám édesanyja, Tompa 
Terézia testvére volt az idõsebb Nemes 
Tompa Istvánnak, így távoli, de részemrõl 
annál inkább számon tartott rokoni szálak 
fûznek hozzá. Büszke vagyok arra, hogy a 
„czenki” számadó juhász faragásai ma 
i s  i l y e n  m e g b e c s ü l t  e m l é k e k .
Ifj.  Nemes Tompa István, akit a 
szakirodalom, mint híres fafaragót emleget, 
a Széch;nyi család számadó juhásza volt, 
a juhászkodást, ahogy a tisztséget és a 
nemesi rangot is, édesapjától örökölte.
Elsõ házasságából egy gyermeke született, 
de feleségét korán elvesztette. Késõbb 
újranõsült, majd új feleségével Szergénybe 
költözött, ahol kocsmárosként dolgozott. 

Faragott kincsek „Czenkrõl” 
 Ifj. Nemes Tompa István munkái a Néprajzi Múzeumban

Csapások sora érte, négy közös 
gyermekük egyike sem érte meg a 
felnõttkort. Visszaköltözvén Nagycenkre,
itt is vendéglátással foglalkozott. 
Gyermekei elvesztésével hozzák 
összefüggésbe, hogy legszebb munkája 
épp egy a Mariazelli Boldogságos Szûz 
Máriának ajánlott fogadalmi ajándék.A 
dombor faragású, nagyméretû képkeretet,
 melybe saját fotója került, 1911. október 
13-án maga vitte el Mariazellbe. A kereten 
lévõ felirat így szólt: „Nemes Tompa 
István adománya Czenk Sopron megyébõl 
1888-ban”, az adományozásról a fotó 
mögötti,  a Szûzanyának címzett 
imádságos levél tájékoztat. A fogadalmi 
kép a pásztormûvészet remeke, egy 
egész világkép tárgyi megjelenése. A 
cenki juhász több emlékezetes alkotást 
is hagyott hátra, rejtélyes lakatját, 
melyrõl az 1900-as Soproni Napló 
januári száma is beszámolt, a párizsi 
világkiállításra szánta.  A Néprajzi 
Múzeumban  a  fogada lmi  kép  
mellett egy pásztorbotja is látható volt, 
azzal a céllal, hogy árnyaltabb képet 
mutathassanak  be  a  dunántúl i  
pásztormûvészet kései korszakáról. 
A díszes fogadalmi ajándék csak
„vendégeskedik” Magyarországon.

A Mariazelli Bazilika Kincstárából a 
bazilika fõpapja, illetve osztrák hatóságok 
engedélyével hozták haza a leszármazottak, 
az egyetlen élõ unoka, Molnár László, és
unokatestvére,  Sabjanics  Józsefné,  
restauráltatni. A mûremekrõl és a restaurálás
történetérõl olvashatnak a Nagycenki füzetek
nemrégiben megjelent jubileumi, tizedik 
kötetében (Tett és példa) is.

A nagycenki Kovács Árpád párhuzamosan 
él két világban. A nappalok nagy részét 
a  munkahelyén  tö l t i ,  csa ládi  
vál la lkozásukban  dolgozik .  A 
szabadidejében és éjjel, az álmaiban 
galaxisok közt repül, elképzelt fajok 
történeteit szövi az általa kitalált 
b o n y o l u l t ,  k ü l ö n  v i l á g b a n .

Kovács-Ragats Eszter a közelmúltban 
kislányával egy könyvet hozott ajándékba 
a Nagycenki Könyvtárnak. Annabella 
adta át „apa könyvét”, A Szaleán szövetség 
címû regényt. Meglepett, hogy egy frissen 
kiadott sci-fi szerzõje Nagycenken él, és 
nem is tudunk róla. Árpád pár nappal késõbb 
mesélt magáról és a könyv keletkezésérõl.
- Brennbergi vagyok, pár éve kerültem 
Nagycenkre a házasságkötésünk után. 
Gyerekkorom óta vonzódom a tudományos 
fantasztikus irodalomhoz, érdekel a 
csillagászat, rengeteg ilyen könyvet 
olvastunk a testvéremmel, Gáborral 
annak idején. Felnõttként is megmaradt 
ez a lelkesedés, és szerencsére olyan 
helyeken dolgoztam, ahol lehetõségem 
nyílt az olvasásra is.

Árpád az olvasmányai által éveken át 
gyûjtötte az anyagot egy saját mûhöz, 
készült a benne egyre tisztábban 
kirajzolódó világ megfogalmazására. 
- Eleinte kételkedtek bennem, én is 
magamban, féltem, kinevetnek. Amikor 
azonban édesapám kezébe adtam a 
könyvem, láttam, büszke rám - meséli.
A Szaleán szövetség egy bonyolult világ,
 melyben bár sok a mese, mégis 
tudományos alapokon nyugszik a történet.  
Írás közben a testvérem, Gábor, aki amatõr 
csillagász, folyamatosan a segítségemre 
volt. Minden, amirõl mesélek, hû a 
fizikához, az általam megformált lények 
elképzelhetõek a valóságban is. Érdekesség, 
hogy talán ez az elsõ és eddig az egyetlen 
olyan sci-fi, melyben szerepel „planemo”, 
egy a közelmúltban elfogadott bolygótípus.
Ez a könyv csak a kezdet. Árpád 
gondolatban már jóval elõbbre jár. 
- Dolgozom a folytatáson, de csak napi fél
órát tudok írással tölteni. A távolabbi 
tervem az, hogy ebbõl éljek. Az írás, és 
a bennem élõ párhuzamos világ hatalmas 
erõvel vonz, ha becsukom a szemem, 
akkor is látom, és éjjel errõl álmodom. 

Kovács Árpád: Sci-fi szerzõ Nagycenken 
A szaleánok megálmodója

Sokszor az is bekerül a történetbe, amit 
álmaimban látok - meséli, hozzátéve, hogy 
aká r  f i lm ,  egy  l á tványos  f i lm   
i s  készülhetne  a  tör ténetébõl…
A Szaleán szövetség borítóját Csetkovics 
András, a szerzõ unokatestvére készítette. 
A mû megtalálható a Nagycenki Könyvtárban, 
illetve beszerezhetõ a  oldalon.www.bookline.hu



Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk

Hírek, hírdetések

Az újságot írta és szerkesztette:
Benke Éva

tel:0036/30/9595637
e-mail: konyvtar@nagycenk.hu

Kiadja: 
Nagycenk Önkormányzata

Véradás

Új ételbár a faluközpontban, 
a buszmegállónál!

Nyitás november végén.

-Friss saláták
-Többféle hamburger

-Óriás melegszendvicsek
-Hot-dog

-Sült kolbász
-Óriás palacsinta

-Olasz kávé
-Meleg teák
-Forró csoki
-Üdítõitalok

-Sütemények 
(gesztenyepüré, somlói galuska…)

Finom ételek, kényelmes, 
barátságos környezet.

 
Házhozszállítás!

Minden nap nyitva!

ZOLGIZ 
ételbár

A következõ, karácsony elõtti  véradás 
december 23-án, hétfõn lesz az általános 
iskolában 16-19 óra között.

Theisz Jenõ - szül.: 1926.

                                                                               
 interaktív elõadások 

az egészségrõl az egészségért

Idõpont:  november 20., szerda, 18 h
Helyszín: Községháza

Az elõadássorozat következõ témája:
- Az immunrendszer mûködése, erõsítése

- Mi árt, mi használ? Vita a különféle 
módszerekrõl és gyógyszerekrõl

- A gyógyító bor

Elõadók: Dr. Tóth Melinda orvos, 
Fekete Szabolcs okleveles ápoló, ETI oktató

Házigazda: 
Benke Éva fitoterapeuta, biblioterapeuta

A belépés díjtalan, 
minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Egészségrõl, 
betegségrõl – másként II.
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