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Nemzeti Vágta Nagycenken és Budapesten
3 éve kezdődött a Geszti Péter nevével
fémjelzett lovas eseménysorozat. Idén már
13 vidéki helyszínen – köztük első ízben
Nagycenken is - rendeztek előfutamokat,
melyek győztesei a budapesti döntőn is
elindulhattak.
2010-ben a Nemzeti Vágta Széchenyi
István emlékének adózott, és örömteli módon községünkben is megrendezésre került
egy előfutam. Eredetileg május 16-án került
volna sor a nagycenki versenyre, azonban a
viharos idő miatt a szervezők kénytelenek
voltak elhalasztani a vágtát. Az új időpontban, május 24-én, pünkösdhétfőn szerencsére
jó idő fogadta a lovasokat és az érdeklődőket
a Széchenyi Vágtán.
Bizonyára sokan emlékeznek még az évtizedekkel ezelőtti lovasversenyek hangulatára. Ezen a hétfői napon sikerült megidézni

ezt a hangulatot. Végeláthatatlan sorokban
álltak az autók az utak mentén, szerény becslések szerint is 3-4000 néző tekintette meg a
Széchenyi Vágtát.
17 lovas nevezett, környékbeli és több
száz kilométerre lévő településről egyaránt
volt versenyző. Már a délelőtti előfutamok
is látványosak voltak, de az igazi izgalmak
délután, a középdöntőkben, illetve a döntőben következtek. Az egyes futamok közötti
idő sem telt tétlenül, sok érdekes, színvonalas program szórakoztatta az érdeklődőket.
Láthattunk huszárokat, fogatokat, középkori
harci bemutatót, fellépett a „Czenki” Hársfa
Néptáncegyüttes, az Operettszínház művészeinek előadásában pedig népszerű musical
és operett részletek hangzottak el.
folytatás a 8. oldalon

Charta-találkozó Lengyelországban
A Vidéki Települések Európai Chartájának
szervezetében már 27 európai országból vesznek
részt az évente megrendezett ún. „nagy” találkozón. Ebben az évben június 10. és 14. között a
délkelet-lengyelországi tagtelepülés, Strzyzow
fogadta az országonként 10 fős küldöttséget.
Megfigyelőként a két leendő EU-tag, Ukrajna és
Horvátország is képviseltette magát.
A találkozó hivatalos beszélgetéseinek
és előadásainak központi témája -az EUParlament szándékával összhangban- a sérült
emberek helyzete volt.
Így az érkezést követő napon az ünnepi
szentmise és a hivatalos megnyitó után a küldöttségek idősebb tagjai az: ”Életlehetőségek
az európai kistelepüléseken: A sérült emberek integrációja a közösségbe (oktatás, foglakoztatás)” – c. előadáson, a fiatalok pedig az
„Előítéletek az Európai Unióban”című előadáson vehettek részt. Ez idő alatt az udvaron sérült
gyermekek és fiatalok adtak fergeteges koncertet azok számára, akik nem vettek részt az előadásokon. A nap sokak által várt eseménye az
országokra jellemző étkek készítése és kínálása
volt, melyeket a küldöttek prezentáltak.
Mi, nagycenkiek Pick-szalámis és Csabai
csípős kolbászos szendvicsekkel, nagyon
jó minőségű -Nagycenken termelt- Soproni
Kékfrankossal, a Széchenyi Pálinkafőző kiváló termékeivel, és egyedüli melegételként kb.
150 adag magyar gulyással „kápráztattuk” el
a nemzetek küldötteit.
Hogy finomak lehettek a magyar ízek, azt
mi sem bizonyítja jobban, minthogy az este
végére teljesen üres maradt az asztalunk.

A harmadik napon egy 50 km-re fekvő
Sanok nevű falu szabadtéri múzeumába látogatott el a találkozó közel 300 fős küldöttsége, ahol 18-19. századi, működő hegyi vízimalmot, eredeti lengyel korabeli lakóházakat,
több templomot, és számos más építészeti
különlegességet csodálhattunk meg. Délután
az alig 10. 000 főt számláló kisváros irigylésre méltó fedett uszodájában nyerhettünk enyhülést a 38 fokos hőségben. Este a kisváros
énekkara (akik egyben a templomi énekkar
is) adott magas színvonalú emlékkoncertet
Michael Jackson tiszteletére.
Az utolsó, vasárnapi nap a fogadó családokkal együtt telt. A szabadprogram délelőttjén a befogadó házigazdák a nagycenkieket a közeli Lancut-ba vitték, ahol egy
kitűnő állapotban fennmaradt, páratlanul szép
17. századi főúri kastélyt tekinthettünk meg.
Lengyelország egyik leggazdagabb várkastélya (amely erődfalakkal, vizesárokkal körülvett) egykor a Lubomir és a Potocki család
birtoka volt. Csodaszép angolparkját -a nagycenkihez hasonló, de -egészséges 150-200
éves hársfák szegélyezik, az ősparkot pedig
hatalmas platán és vadgesztenyefák ékesítik.
Összegezve a 3 nap élményeit, mindannyian úgy gondoljuk, nagyon nagy szükség van
az ilyen közösségformáló, kitekintést adó,
Európa népeivel megismertető találkozókra,
mert az ilyen események alkalmával bepillanthatunk sok ország kultúrájába, ezáltal mi
is épülhetünk, tágulhat látókörünk.
Keszei István
a delegáció tagja

A Széchenyi Emlékév központi ünnepsége április 8-án, Széchenyi István halálának 150. évfordulóján volt Nagycenken. A rendezvényen
részt vett és ünnepi beszédet mondott Sólyom
László köztársasági elnök is.

Magyarné Derszib Eti
kiállítása

a Széchenyi István Városi Könyvtárban
(Sopron, Pócsi u. 25.)
Magyarné Derszib Eti nagycenki festőművész kiállítása tekinthető meg július 18-ig
a könyvtár nyitvatartási idejében.

Önkormá nyzati Híre k
Tisztelt Lakosság!
Önök a 2010. március első hetétől terjedő időszak Testületi üléseinek összefoglalóját olvashatják,
kérem Önöket, amely témáról bővebben szeretnének olvasni, azt
kérem, tegyék meg a www.nagycenk.hu oldalon, ahol sok-sok érdekes, a község életéről, mindennapjairól és ünnepeiről szóló hír
mellett a testületi üléseken készült
jegyzőkönyveket is teljes terjedelmükben olvashatják.
A Képviselő-testület 2010.
március 18. napján megtartott
zárt ülésén a Képviselők a Helyi
Választási Iroda vezetője által javasolt Szavazatszámláló Bizottság
tagjait egyhangúlag megválasztották. Itt az újság hasábjain is
szeretnék köszönetet mondani
valamennyi SZSZB tag áldozatos
munkájáért.
A Testületi-ülés rendkívüli nyílt
üléssel folytatódott, s első napirendi pontként - a Széchenyi tér felújításának közbeszerzési eljárására vonatkozóan - a közbeszerzési
tanácsadó közreműködése mellett
került megtárgyalásra a kiírandó
közbeszerzési kiírás feltételrendszere. Megbeszélés folyt a Nemzeti
vágta előfutamának támogatásáról, előzetes feladat-meghatározásról is, továbbá tájékoztató
hangzott el a 2010. április 08.
napi megemlékezés programjáról.
Ismertettem egy az önkormányzat, illetőleg jogi személyiségű
társulásai európai uniós fejlesztési
pályázatai saját forrás kiegészítésére kiírt pályázati lehetőséget,
mely azonban sajnos egy későbbi,

a Leader Csoport vezetőjétől kapott információ alapján nem nyílik
meg, kizárólag hátrányos helyzetű
települések előtt.
Örömhírként hangzott el, hogy
a TAEG és GYMS Önkormányzat
támogatása mellett a Kastélypark
fejlesztésére és a múzeum felújítására közel 130 millió Ft-os pályázatot nyert a Nagycenk Beszélő
Kőemlékei Alapítvány.
A Szent Imre utca végi,
Hidegségi utca felé becsatlakozó
földúttól Pereszteg irányába lévő
szakasz földtulajdonosai fordultak
az Önkormányzat felé kérésükkel, mely problémára a megoldást
együttesen kell megtalálni.
Nagycenk Nagyközség Önkor
mányzatának Képviselő-testülete
2010. március 25. napján megtartott rendes ülésén elfogadásra került a közbeszerzési terv és
szabályzat. Majd a Laktanya értékesítésével kapcsolatos MNV Zrt
részéről érkezett válasz ismertetése zajlott. Jóváhagyta továbbá a
testület ingatlanforgalmazó cégek
megbízását az önkormányzat területén kialakításra kerülő építési
telkek értékesítése kapcsán.
A Testület 2010. március 31.
napján megtartott rendkívüli ülésén a testület ismét tárgyalta a
Laktanya értékesítésével kapcsolatos MNV Zrt részéről kért megkeresést. Továbbá meghatározásra
került az elkészített értékbecslések figyelembevétele mellett az
Önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanok vételára. Majd döntés született a Nemzeti Vágta
Nagycenki futamával kapcsolato-

Ivánkovics Ottó polgármester
beszámolói
1.) Drogmentes Maraton negyedszer Nagycenken

Április végén ismét szeretettel
fogadta Nagycenk az országos lebonyolítású Drogmentes Maraton
résztvevőit. Az Önkormányzat vezetői számára nagy öröm, hogy
immár negyedik alkalommal érezték fontosnak az esemény szervezői, hogy Nagycenket is érintse
a maraton útvonala. Tóth Tibor

tanár úr szervezésében több mint
száz diákunk tette le a Drogmentes
Kapitány esküjét, az Iskolai
Egészséghét programjaihoz is
csatlakozva egyben. A futáson
és az eskütételen kívül Szolyák
Gábor körzeti megbízottól hasznos
tanácsokat kaphattak a gyermekek
a kábítószerek elleni védekezésről.
Minden Kapitánynak gratulálunk!
2.) Belterületi és külterületi
utak javítása
A GYSEV pálya-felújítási
munkálatainak köszönhetően leselejtezett, de útalapnak tökéletesen
megfelelő anyagot kapott önkormányzatunk, amely közösségi célra a Vízállói út elejére, a Gyár
utca végére, továbbá a majdani

san a támogatási szerződés az Inter
IMG Kft részére történő nevesítéséhez való hozzájárulásról.
A döntést követően a testület
tagjai közül több képviselő is távozott így a testület határozatképtelenné vált.
Nagycenk Nagyközség Önkor
mányzatának Képviselő-testülete
2010. április 12. napján tartotta következő rendkívüli ülését. Döntés
született arról, hogy Nagycenk
Nagyközség Önkormányzat támogatja a KEOP-2.2.3./A számú - a Hegykő-Fertőszentmiklós
Vízbázis diagnosztikai vizsgálatára benyújtott pályázat magvalósítását. Majd a rendkívüli ülésen több
Képviselő Úr indítványára egy
újabb rendkívüli ülés összehívása
történt meg. A II. rendkívüli ülésen
a Képviselők döntést hoztak az iskola címerhasználati kéréséről, és
a Tornacsarnok használatáról.
Nagycenk Nagyközség Önkor
mányzatának Képviselő-testülete
2010. április 29. napján tartotta
meg soron következő ülését. Az
ülésen pozitív döntés született az
UNSER LAGERHAUS Kft kérelmére, a telephely fejlesztése, a
cég terjeszkedése kapcsán. Majd a
KGB javaslatára elfogadásra került
a 2009. évi - az önkormányzat és
szervei -2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2010.
(V.05.) rendelet. Támogatták továbbá az Igazgatóasszony elképzelését a megrendezendő Pedagógus
bálról, illetve egy általa elkészített pályázatról. Támogató döntés
született továbbá azon kezdeményezésről, hogy Dr. Szemerédi
építési-vállalkozói terület melletti
földutak megerősítésére kerültek
felhasználásra a külterületi szakaszokon. Belterületen pedig a
Szigetvári és a Csetkovits-kápolna
melletti részre lettek szállítva. A
szigetvári lakók anyagi hozzájárulásával murvaréteget is kapott az
új út, így személyautóval is könnyen lehet közlekedni rajta.
Az elegyengetési munkálatokban sajnos helyi mezőgazdasági
vállalkozók egyetlen kivételtől
eltekintve nem ajánlották fel segítségüket – pedig első sorban az
ő érdeküket szolgálják az új utak
-, így a munkálatok összköltsége
meghaladta a 250 ezer forintot. Ha
ehhez még hozzászámítjuk a legutóbbi, április 29-i Képviselő-testületi ülésen hozott döntés miatti
költséget – miszerint Fekete Árpád
képviselő úr cége Horváth Rezső
képviselő úr közreműködésével
250 ezer forintos áron gréderezi

László fogorvos Hidegségen is
ellássa körzeti fogorvosi teendőit.
Beszámoló hangzott el a Sopron
és Környéke Víz és Csatornamű
Zrt közgyűlésén elhangzottakról.
Illetve előzetes állásfoglalás a
Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú
Társulás Társulási Tanácsa előtti képviselet vonatkozásában. A
Képviselő-testület a Nagycenk
külterületi földutak karbantartási,
gréderezési munkáinak elvégzésére a legkedvezőbb árajánlat benyújtóját a LEXION 440 Kft nevű
kivitelezőt kívánta megbízni. A
Nagycenk vízállói út árok tisztítási munkáinak elvégzésére pedig
szintén a legkedvezőbb árajánlatot
tevőt, Czuppon Imrét kérte fel.
A Képviselő-testület 2010.
április 29. napján megtartott
zárt ülésén a bérlakásokkal felmerült problémákról adott beszámoló meghallgatását követően, a
Közterület-gondnoki álláshelyre
beadott pályázatok elbírálása történt meg. A testület a pályázók
benyújtott pályázatát nem fogadta
el. Az ülés a rendkívüli nyílt üléssel folytatódott. Ismételten teret
kapott a Lexion 440 Kft-vel kötendő szerződés, illetve a külterületi
utak karbantartásával kapcsolatosan kialakult helyzet átbeszélése.
Majd az e-Magyarország Centrum
– együttműködési megállapodásának megkötéséről született pozitív
döntés.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Filátz Józsefné
jegyző
a külterületi utak egy bizonyos,
általuk meghatározott részét – elmondható, hogy 500 ezer forintot
meghaladó összeg került felhasználásra az idei, rendkívül szoros
költségvetési tételeket tartalmazó
költségvetésünkből. Az elmúlt tíztizenkét évben összesen nem került ekkora összeg felhasználásra
ilyen célra.
3.) A Szent Imre utca fejlesztési munkálatai a befejezési fázishoz közelítenek
Május 13-án kerül sor a műszaki átadás-átvételi eljárásra.
Amennyiben a műszaki ellenőr
részéről minőségi kifogás nem
merül fel, úgy megvalósításra kerül az utóbbi öt év legnagyobb
költségvetésű fejlesztése, amely
megközelíti a 15 millió forintot.
Köszönjük szépen a lakosság türelmét. A sok gratuláció és köszönet azt jelzi, hogy az ott lakók

értékelik a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően lehetővé váló
fejlesztési eredményeket.
4.) Játszótéri eszközök balesetvédelmi felülvizsgálata, felújítása
történt meg a napokban Gráf Tamás
helyi vállalkozónak köszönhetően.
A kötelező kétéves felülvizsgálat
eredményeképpen és a folyamatosan változó szabályozás miatt volt
szükség néhány kisebb korrekcióra, amelyek elvégzése a meglévő karbantartási szerződés alapján
történt meg, azaz többletköltséget
nem jelentett önkormányzatunknak. Ezzel egy időben a középső
csúszdás játék lefestése, zsindelyezése is megvalósult, így a kedvelt
játék jobban ellenáll majd az időjárási körülményeknek.
(A június 14-i játszótéri sportdélutánon voltunk kénytelenek mi,
gyermekeinket féltő szülők szembesülni a játszótér állapotával. A
sportdélután szervezői – mondjuk
a polgármester – gondolhatott volna a játékokon túl a környezetre
is: magas fűben kellett gázolni a
kisgyerekeknek. Ennél komolyabb
probléma is akadt: a dupla csúszda
kisebb részénél, épp ott, ahol „beveszik a kanyart” a gyerkőcök, egy
megkötött betonkupac van, melyben ha megbotlanak, komoly fejsérüléseket szenvedhetnek a kicsik.
A homokozóról ne is beszéljünk:
fedetlenül, bekerítetlenül megannyi
kutya és macska piszkíthat bele abba a homokba, amelyben később a
gyermekeink turkálnak /a toxoplaz
mózis nevű, komoly megbetegedést
előidéző kórokozót terjesztheti a
macskák ürüléke!/. Ezennel arra
kérem a szülőtársakat, hogy fogjunk össze, és a legféltettebb kincseink érdekében tegyük valóban
biztonságossá a játszóteret! Egyik
hétvégén az apukák fűnyírással,
az anyukák gazolással, és mindannyian a homokozó macskariasztó homokkal történő feltöltésével
vagy bekerítésével vehetnénk részt
a lelkiismeretünk érdekében is a
közös munkában! A szervezési feladatokról és a konkrét időpontról
értesítjük a nagycenki szülőket.
Előre is mindenkinek köszönjük a
részvételt! Benke Éva szerkesztő,
édesanya).
5.) A Gyár u. 11. 5. sz. lakásának felújításával folytatódott az
elmúlt évben megkezdett szociális lakásfejlesztési projekt is. A
napokban fejeződik be az 5. számú
lakás felújítása és komfortosítása,
ez által az utolsó szociálisan hátrányos helyzetű lakosunk is átköltöztethető a Vám utca 6. szám alatti
romos épületből. Ami ezt követően
hamarosan elbontásra is kerülhet a
2006-ban aláírt adás-vételi szerződésnek megfelelően, az új tulajdonos által. A több milliós értékesítésből származó bevétel így egyrészt

a lelépési díjak finanszírozására
került felhasználásra, másrészt a
Gyár u. 11. sz. társasház lakásainak
fejlesztésére. Mindennek köszönhetően egy több évtizede kezeletlen
probléma oldódik meg hamarosan,
ami ezentúl sem anyagi, sem erkölcsi erőforrást nem igényel önkormányzatunktól.
5.) Járdaépítések-felújítások
Nagycenken
Rövid időszak alatt három
helyszínen is fejlesztésre kerül
Nagycenk járdahálózata. A Soproni
utca közepén az aszfaltjárda az elmúlt hónapokban megsüllyedt, balesetveszélyes helyzetet teremtve. A
VIAT Kft. munkatársai a napokban
feltárták a sérült szakaszt, majd az
alapozó munkálatokat követően
szintbe betonozták azt. Köszönöm
a VIAT Kft-nek, hogy a hosszú
távú együttműködésünknek köszönhetően rendkívül kedvező feltételekkel valósuította meg a hiba
kijavítását.
A Gyár utca elejének páros oldalának helyre hozatalával
már évtizedes adósságát törleszti
Önkormányzatunk a gyalogosok felé. Közel 100 folyóméteres szakasz
kerül most térkövezésre, amelynek
közel fele már évek óta szinte teljesen járhatatlan és balesetveszélyes
volt. A soproni Madéma Kft, mint
legolcsóbb ajánlattevő végezheti el a munkát, reményeik szerint
csak néhány napot nehezítve meg
a gyalogosok közlekedését. A mai
napon megkezdett munka elszültével nem csak szebb, de tartósabb
is lesz az egyik legforgalmasabb
járdaszakaszunk, az ott közlekedők
és az érintett ingatlantulajdonosok
örömére. Példa értékűnek tartom,
hogy az ingatlanok tulajdonosai a
költségek viseléséhez mindannyian
hozzájárultak, amit köszönök.
A képviselő-testület tavaly téli
döntése értelmében a Rákóczi utcában járdaépítésre kerül sor hamarosan. A fejlesztés eredményeképpen
a volt játszótér Rákóczi utcai oldala
teljes egészében aszfaltos felületű
járdát kap, amelynek kivitelezési
lehetőségét a VIAT Kft. nyerte el,
mint legolcsóbb ajánlattevő.
A járdafejlesztések összköltsége meghaladja a két millió forintot, amelyet önerőből valósít meg Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata.
6.) Jót vizsgázott a Szent Imre
utcai fejlesztés
Nem csak az utóbbi hetek csapadékos időjárási körülményei alatt
vizsgázott jól a Szent Imre utca
– volt, hogy fél óra alatt 30 mm
csapadék hullott -, hanem a
június 16-án megtörtént teljes
átvilágítás során is. Ekkor került
sor a csapadékvíz-elvezetési és
aszfaltozási fejlesztés pályázati
dokumentációinak az ellenőrzésére. A Magyar Államkincstártól és

a Regionális Fejlesztési Tanácstól
kiérkezett referensek nem csak a
megvalósítás eredményét, hanem a
szükséges dokumentumok, számlák, teljesítésigazolások meglétét
is ellenőrizték. Az ellenőrzés során
minden dokumentumot és megvalósult munkát rendben találtak. Így
lehívhatóvá vált a pályázati támogatás fennmaradt 4,2 millió Ft-os
része is. A sikert nagyon köszönöm
a Polgármesteri Hivatal munkatársainak és a közreműködőknek
egyaránt: Bognár Tamás pályázatírónak, Varga József kivitelezőnek
és Kiss József műszaki ellenőrnek.
Bízom abban, hogy a kétkedőket
– volt közöttük képviselő is – ezek
a tények és a beérkezett lakossági
köszönő üzenetek véglegesen meggyőzik arról, hogy kellő módon
került megvalósításra a közel 15
millió forintos fejlesztés!
7.) Simon Péter úr felajánlása
A Szalai Gergely Asztalitenisz
Emléktornán tett ígéretét Simon
Péter úr alig két hét leforgása alatt
teljesítette.
Ígérete szerint megérkezett az
a 10 db elválasztó paraván, aminek segítségével a jövőben még
jobb lehetőség nyílik majd az
asztalitenisz versenyek és edzések lebonyolítására a Nagycenki
Sportcsarnokban.
Simon Péter úr újabb adományát köszönik szépen a nagycenki
sportolók!
8.) Családi sportnap a játszótéren

A győztes focicsapat

Az utolsó előtti tanítási napra
időzítve került átadásra a nagycenki
játszótér újabb fejlesztése eredményeképpen az immár labdafogó hálóval körbekerített aszfaltos pálya
és a hozzá tartozó kézilabda - és focikapuk. Simon Péter úr – aki ezen
eszközök biztosításával tovább növelte az általa létrehozott játszótér
színvonalát – nem csak ennek az
elképzelésének szeretett volna eleget tenni, hanem egy másiknak is:
a Nagycenki Sportegyesület tiszteletbeli elnökeként fontosnak tartja,
hogy immár három labdajátékot is
lehet játszani a játszótéren: kézilabda, kosárlabda, labdarúgás. Ezáltal
nem csak hasznosabban tölthetik
a gyermekek a vakációjukat a játszótéren, hanem gyakorolhatják is
ezeket a sportágakat. Így jobban
tudnak majd szerepelni a korosztályos bajnokságokon, Nagycenk
sporthírnevét tovább öregbítve.

A sportnap keretén belül három
csapat mérte össze tudását fociban, a győztes csapat mindegyik
tagja egy-egy focilabdát kapott
ajándékba Németh Ferenc úrtól,
a Nagycenki Sportegyesület elnökétől. De a másik két csapat is
vigasztalódhatott, hisz ők csapatonként kaptak egy-egy labdát.
Remek kosárlabda-mérkőzést
is láthatott a nagyszámú közönség
(gyermekek, szülők, nagyszülők),
itt szintén a győztes csapat minden
tagja kapott egy-egy kosárlabdát.
Az ovisok nagy örömére ők
sem maradtak ki a „jóból”: mindegyikük kapott egy-egy mesefigurás gumilabdát, amikkel vidáman
játszottak, és rúgták a gólokat.
A jelen lévő önkormányzati
képviselőkkel – Horváth Jánossal
és Bugledich Attilával – közösen
köszönte meg Ivánkovics Ottó
polgármester a Nagycenkiek nevében Simon Péter úr újabb felajánlásait.
9.) Széchenyi kedvenc lova sírhelyének megjelölése

Thomka Iván Méntelepvezető és
Váczi Ernő, a Magyar Lótenyésztők
Baráti Társaságának képviselője

Gróf Széchenyi István egyik
legkedvesebb lovát Pokolnak hívták. A helyi Deutsch Panni néni
elmondása szerint a Széchenyi
Kastély egy külön részében, évszázados vadgesztenyefák övezte
területen nyugszik ez a nemes ló. A
Széchenyi Vágta tervezett időpontjára időzítve – ami sajnos az időjárás rosszra fordulása miatt elmaradt
– került leleplezésre a lósírnál felállított emlékkő.
Az eseményen jelen volt többek
között Váczi Ernő úr, a Magyar
Lótenyésztők Baráti Társaságának
képviselője, aki meleg szavakkal
méltatta Széchenyi István lovakról
képviselt véleményét, csodálatát, a
magyar lótenyésztés terén végzett
meghatározó cselekedeteit.”
10.) Ajándék facsemeték ültetése
Fekete Feri bácsi a kiscenki utcából 6 db tölgyfacsemetét ajánlott
fel az önkormányzat számára azzal
a céllal, hogy tetszőleges helyre
kerüljenek kiültetésre.
A munkálatokat Zubrits József
parkgondozó el is végezte, aminek
eredményeképpen a 84. sz. főútvonallal párhuzamos kavicsos út
mellé kerültek telepítésre a facsemeték.
Fekete Feri bácsinak nagyon köszönjük a nemes felajánlását.

Nyílt levél Bugledich Attila tanácsnok úr részére
8:2, avagy a nagycenki sportcsarnok felújítása

Tisztelt Bugledich Attila Tanácsnok Úr!
A mai napon részemre másolatban megküldött
levelét olvasva – miszerint le kíván mondani a 4
millió forintos sportcsarnokfejlesztés koordinátori
szerepéről – meghökkenéssel olvastam. Mivel a
nagycenki sportcsarnok pályázati támogatásból
megvalósuló felújításának mielőbbi befejezése
(és lehetőleg minél több helyi vállalkozót bevonva) a nagycenkiek számára nagyon fontos, ezért
az alábbi nyílt véleményemnek adok hangot:
Lex Ernő képviselő úr, akkori Gazdasági
Bizottsági elnök javaslatára egyhangú szavazati
aránnyal Önt választotta Nagycenk Nagyközség
Önkormányzatának képviselő-testülete 2009.
szeptember 03-i ülésén a sportcsarnok pályázati
felújításának koordinátori szerepére. A Határozat
pontos tartalma így szól:
226/2009.(IX.03.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete Bugledich Attila képviselő
urat jelöli projektfelelősnek a Sportcsarnok
pályázata kapcsán a felmerülő munkák koordinálása vonatkozásában.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bugledich Attila képviselő
Ezek alapján egyértelműen kijelenthető: az
lenne a szerencsés, ha a Képviselő-testület által
adott felhatalmazást a képviselő-testület vonná
vissza alkalmatlanság vagy egyéb indok alapján.
Ez tudomásom szerint fel sem merült, még csak
indítványozni sem indítványozta egyetlen képviselő sem.

Új rovatunk: Egészség – szótár
Polgármester úr is jelezte nyílt levele végén,
hogy szomorú esemény kerek évfordulója van idén.
A trianoni békeszerződés évfordulója kapcsán a
békét megelőző I. világháború, és általánosságban a háborúk „lélektanával”, a háborúskodással,
mint betegséggel foglalkozunk. Miért háborúznak a
népek, nemzetek egymással? Vajon az emberek képtelenek lennének békében együtt élni? Vagy valami
(valaki) más is állhat a háborúk hátterében?
Most induló sorozatunkban így rendhagyó módon a háborúskodást, viszályokat szító diktátorokra
jellemző személyiségzavarról lesz szó.

Paranoid személyiségzavar –
a diktátorok betegsége
E személyiségzavarról akkor beszélünk, ha a paranoid jellegzetességek áthatják és uralják a viselkedést, érzelmi életet, interperszonális kapcsolatokat,
szociális attitűdöt, a külvilággal való mindennemű
érintkezést.
Ennek lényege a mindenre kiterjedő gyanakvásosság, bizalmatlanság, rejtett szándék feltételezése.
A paranoidok állandóan lesik, vizslatják környezetüket, örökösen résen vannak, “lelepleznek”, semmi
jót nem tételeznek fel embertársaikról. Az állandóan
védekező, ennél fogva támadásra kész alapállás
behatárolja az érzelmi kapcsolatokat, nem tesz lehetővé intim kötődést.
Soha senkiben nem bíznak meg teljesen, még
a legközvetlenebb családtagban sem. Akár van veszély, akár nincs, ők mindig készek a támadás
fogadására. Soha nem lazítanak, éberen figyelnek,
és megfigyelnek minden apró mozzanatot, melyek
képzeletükben ellenséges tartalommal telítődnek.
Örökös feszültségük megmérgezi emberi kapcso-

Bizonyára az esetleges tapasztalatlanságból
vagy egyéb okból fakadó események kedvét szeghették Önnek a feladat elvégzése során, de teljes
bizonyossággal állíthatom, hogy mint ahogy eddig, úgy a jövőben is teljes mértékű segítségünket
megkapja Ön Filátz Józsefné jegyző asszonytól
és tőlem is, továbbá a Polgármesteri Hivatal munkatársaitól is.
Egy férfi nem csak attól férfi, hogy családja egzisztenciáját saját maga teremti meg, hogy
kemény a kézszorítása és bele tud nézni a másik
szemébe bármikor, hanem attól igazán férfi, hogy
ha felvállal egy feladatot, akkor azt el is kezdi.
Ha már egyszer elkezdte, akkor azt be is fejezi,
végigcsinálja. Képességei szerint. Még akkor is,
ha menet közben nehézség, általa nem várt helyzet lép fel. Ilyenkor nem szégyen a segítségkérés
sem, ez mindannyiunkkal előfordul!
A Sportcsarnok évek óta várt felújításának
pályázati dokumentációja szerint a támogatást a
füves edzőpálya kialakítására, küzdősport feltételeinek megteremtésére, továbbá a sportcsarnok
parkettájának csúszásmentesítésére, tetőjavításra
és kommunikációs akadálymentesítésre igényeltük. Ehhez képest Ön olyan feladatok megvalósítását helyezi előtérbe, amelyek egy része nem
tárgya a pályázatnak.

megállapított feltételeknek megfelelően használja
fel a Kedvezményezett.”
Mivel a támogatás felhasználásának végső határideje 2010. augusztus 31-e, ezért is érthetetlen,
hogy amit Ön nem végzett el nyolc hónap alatt,
azt most rá kívánja hárítani valaki másra, hogy
két hónap alatt tegyen rendet és oldja meg a
feladatot.
Nem érzi úgy, hogy ez a 8-2 (is) egy kicsit
igazságtalan és méltatlan helyzetet szül?
Ön majd ismét megmérettetheti magát az őszi
önkormányzati választásokon, már csak emiatt is
lényeges lehet a szavazói számára, hogy az Ön
vezetésével fejeződjön be a nagycenki sportcsarnok és az amelletti edzőpálya felújítása – amit
Ön szeretne az elsők között a nyáron használatba
venni. Ezen kívül Ön a vezetője a 8 fős ellenzéki
tömbnek, így Ön példát mutat a képviselőtársainak is. Mint ahogy az a hegykői képviselő úr is,
aki példamutató módon szeretne sportkomlexumot létesíteni a saját településén. Nagycenken is
szükség lenne minél több ilyen gondolkodásmóddal rendelkező képviselőre!
A siker szavazatokat hozhat Önnek! Bízzon
önmagában, hogy mások is bízhassanak Önben!
Amit elkezdett, azt pedig legjobb tudása szerint,
a közösségünk érdekében fejezze be! Az esküje
Önt is erre kötelezi!

A pályázat Támogatási Szerződésének 13.
pontja – amelyet Önnek is ismernie kell - teljesen
világosan így fogalmaz erről:
„A támogatást vissza kell fizetni a költségvetésbe, ha a támogatást nem a benyújtott pályázatban vállaltaknak, vagy nem a Szerződésben
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lataikat; ingerültség, kötözködés, kicsinyes ellenségeskedés válik uralkodóvá.
A paranoid személyiségzavarban szenvedő ember előtörténete, gyermekkora gyakran valóban okot
ad a bizalmatlanságra. Átélt agressziót, elhagyatottságot, rossz bánásmódot, ezért megtanulta, hogy
az érzelmi bevonódás veszélyes, és helyesebb nem
bízni senkiben, nem függni senkitől, távolságot tartani mindenkitől.
Jellegzetes megnyilvánulása a gőg, az oktalan
büszkeség, saját kiválóságába vetett hit, ami független a tapasztalattól. Kudarcaiért mindig a külvilágot
okolja, soha nem ismeri el, hogy valamiben hibázott.
Ügyesen kikerüli azokat a helyzeteket, amelyekben
megkérdőjeleződhetne személyes kiválósága, “különleges” státuszra törekszik, a nyílt versengést kerüli. Ha egy nála hatalmasabb erővel kerül szembe,
és nem tud kitérni, szélsőségesen szorongani kezd.
Feszültségét dühös vádaskodásban, rejtett, vagy nyílt
agresszióban vezeti le. Összeesküvést, támadást, ártó szándékot sejt az események láncolatában, ami
fokozott védekezésre, illetve támadásra készteti.
A paranoid személyiségzavarban szenvedő ember valóságérzékelése hamis, kapcsolatai őszintétlenek. Örökös gyanakvása azt eredményezi, hogy
valóban becsapják, de legalább is “megkímélik az
igazságtól”. A diktátorok, illetve diktátor hajlamú
emberek igen gyakran jellemezhetők ezekkel a vonásokkal.
A valódi személyiség, amelyet szünet nélkül
védelmezni, elrejteni kell, éppen hogy nem magabiztos, erős. A harciasság, ellenségesség, dölyfösség
nagyon is sérülékeny ént takar, melyet alapjaiban
veszélyeztet minden emocionális közelség.
A paranoid emberek a “lelkük mélyén” tisztában
vannak problémáikkal, ezért nem mutatják ki érzéseiket, nagyon vigyáznak arra, hogy a viselkedésük
ne legyen árulkodó, ne tűnjenek fel. Ha összeomlik

ez a védekezési stratégia, fenyegetettnek, megtámadottnak érzik magukat, felszínre kerülnek a patológiás, esetenként pszichotikus tünetek.
A paranoid személyiségzavart úgy is leírhatjuk,
mint a mások iránti általános bizalmatlanságot és
gyanakvást, amelyet az vált ki, hogy a beteg mások
motívumait rosszindulatúnak értelmezi.

Tisztelettel:

Ivánkovics Ottó
polgármester

/A fenti írás a Patika Magazin Online írására
támaszkodik, az eredeti forrás: www.weborvos.hu/

Tisztelt Nagycenkiek!

A nekem címzett újabb nyílt levélre most
sem szeretnék reagálni. Csupán Hofi Géza
örökzöld sorait ajánlanám a polgármester figyelmébe, miszerint:
„Lazítani, próbálj meg lazítani…”
Bugledich Attila

Az igazi férfi
A képen szereplő események és személyek természetesen a képzelet szülöttei. Bármiféle hasonlóság valós eseményekkel és személyekkel csupán
a véletlen műve. Egyúttal előre is elnézést kérek
mindenkitől, akinek a téma vicces feldolgozása
sérti az érzékenységét!
Bugledich Attila

SULINFO
Itt a várva várt vakáció. Gyor
san és eseménydúsan telt el a második félév.
Nemzeti ünnepünket a falu lakóival együtt ünnepeltük, ahol tanulóink színvonalas műsort adtak
elő. Iskolánk Agypárbaj címen alsós matematikai versenynek adott
helyet. Alsósaink ezen kívül még
környezeti vetélkedőn képviselték
intézményünket a soproni Orsolya
iskolában, Kópházán pedig a
Fürgelábak sportversenyen.
Szalai Gergely asztalitenisz emléktornát szerveztünk a Tornacsar
nokban. A hónap végén társadalmi
munka keretében az iskola udvarát szépítettük a szülők és a diákok
segítségével, melyet minden résztvevőnek ezúton is megköszönünk.
Idén is nagy sikerű volt a Húsvéti
játszóház, köszönet a SzM-nek,
akik anyagilag és munkájukkal is
támogatták a rendezvényt.

A hónap utolsó hetének délutánjain az egészséges életmóddal
kapcsolatos gyakorlati és elméleti
előadásokat hallgathattunk. Nagy
létszámmal vettek részt e programokon tanulóink, s reméljük a következő tanévben is lehetőségünk
lesz hasonló sikeres eseményt
szervezni. Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Polgármesteri
Hivatalnak és a felajánló családoknak az anyagi és tárgyi támogatásokért.
Peresztegen helyesírási versenyen indultak alsósaink. A kisbajcsi német versenyen Erika néni
tanítványai kiválóan szerepeltek: Karafa Júlia (1. helyezett),
Poschinger Ágoston (2. helyezett), Sik Klaudia és Ragats Anna.
Gratulálunk Erika néninek és tanítványainak!
A fertőszéplaki iskola által
meghirdetett irodalmi vetélkedőn
az 5. és a 8. osztály csapatai képviselték iskolánkat, ahol 11. és 12.
helyezést értek el a 28 indulóból.

A hatodik osztályosok vidám műsorszáma a Kulturális bemutatón

Áprilisban – Széchenyi István
halálának 150. évfordulója alkalmából – rangos eseménysorozatnak adott helyszínt Nagycenk. 1618-án zajlott a Széchenyi Emlékév
jegyében meghirdetett Széchenyi
és kora című művelődés-történeti
vetélkedő országos döntője, az általános iskolai kategóriában, melynek lebonyolítója az iskolánk volt.
Költészet napja alkalmából helyi
és területi (Lövő) szavalóversenyen
vettek részt a legkifejezőbben verselő diákok, ahol Horváth Nina első
osztályos tanuló 3., Pajer Brigitta 6.
osztályos tanuló 4., és Szemerédi
Bendegúz 5. osztályos tanuló 5. helyezést ért el. Gratulálunk!

Kis szavalók a Kulturális bemutatón

Gerti néni költészetnapi megemlékezést szervezett az aulában,
ahol nem csak a település oktatási intézményeinek volt lehetőségük verselni, hanem a nézők
is felolvashatták, elmondhatták a
számukra kedves irodalmi alkotásokat. Többen is éltek ez új lehetőséggel. Fábián Zsófi tehetséges
ifjú előadóművész zenés produkcióját élvezhettük.

Az irodalmi szakkörösök előadása a
Kulturális bemutatón

Óvodai hírek
A tanév végére óvodánk gyermeklétszáma 78 főre emelkedett.
Ebből a korcsoportoké következőképpen alakult: kiscsoport 34 fő,
középső csoport 26 fő, nagycsoport
18 fő.
A nagycsoportosok szeptembertől mindannyian megkezdik iskolás
éveiket. 15 gyermek a helyi általános iskolában, 3 gyermek pedig
más intézményben.
A tavasz beköszöntével óvodánkban is felgyorsultak az események. A húsvéti ünnepek után
nagycsoportosaink a falu költészet
napi megemlékezésén szerepeltek.
Szent György napi rendezvényünk ebben az évben is sok érdeklődőt vonzott. (A Szent György
napi Vigasságok során került sor
az óvoda névadó ünnepségére is:
mostantól kezdve az Aranypatak
Óvoda nevet viseli a nagycenki ovi.
Szerk.)
Május első hetében az édesanyákat, nagymamákat köszöntöttük
mindhárom korcsoportban.
A középső és nagycsoportosok
május 7-én a Fertő-Hanság Nemzeti
Parkba tettek idén is látogatást.
Május 14-én a gyermeknapi kirándulásunk helyszíne ebben az évben Fertőrákos volt, ahová a szülők
is elkísértek bennünket. Fertő-tavi
hajókázással és a kőfejtőben tett
sétával töltöttük el a délelőttöt.

Emlékezetes pillanatokat szereztek tanulóinknak a szervezők
Gönyűn, a Széchenyi iskolák találkozóján.

Ovis kirándulás
Egy lendületes előadású dal a
Kulturális bemutatón

Mezei futóversenyen Ragats
Anna 2. helyezésével bekerült a
győri döntőbe. A körzeti atlétikai
pályabajnokságon Pellinger Zsófi
60 méteres síkfutásban I. helyezést ért el, kislabda-hajításban
pedig a dobogó második fokán
végzett, így ő is bejutott a megyei
döntőbe. Kisiskolás fiúk és a 4.
korcsoportos lányok körzeti focidöntőben bronzérmesek lettek.
A tavasz folyamán kétszer tartottunk fogadóórát.
Befejeződött a Könyvtári okoskodó 3 fordulós versenye, amiben
Tóth Réka első helyezést ért el,
második Szabó Bence, a harmadik
pedig Győrvári Enikő lett.
Anyák napi ünnepségen köszöntötték az alsósok édesanyjukat és nagymamájukat.

Május 15-én nagycsoportosaink
felléptek az Ikva-parti rendezvényen, az óvó nénik pedig ugyanott
játszóházat szerveztek az érdeklődő gyermekek részére.
Május 21-én vendégül láttuk az
óvoda konyhájáról étkező embereket,
ahol a nagycsoportosok pünkösdölő
műsorukkal szórakoztatták őket.

Iskolánk rendezte a Polgármes
teri Hivatallal együtt a Hősök napi megemlékezést, ahol jelen volt
Henczel Szabolcs atya is.
Az iskolai német társalgás
szakkör tagjai is összemérték tudásukat, és a helyi természetbúvár
szakkörösök is versenyeztek egymással: a megmérettetés győztese a Németh Fanni és Pellinger
Zsófia alkotta csapat lett.
Az Aranykakas rajzpályázaton több tanulónk is indult, Payer
Brigitta és Pellinger Zsófia a 181

Ovis ballagás
A nagycsoportosok évzáró ünnepélyét és egyben búcsúzásukat az
óvodától május 28-án délután rendeztük meg a szülői munkaközösség
aktív közreműködésével. Ők ugyanis gulyással, sült hússal lepték meg
a vendégeket, gyerekeket. A számtalan finomabbnál finomabb süteményről a családok gondoskodtak.
Ezen a rendezvényen köszöntünk
el a szülői munkaközösség nagycsoportos képviselőitől: Sövegesné
Schiffer Verától, Végh Boros Edittől
és Pellinger Attilától, akik hosszú
évekig aktívan, lelkesen támogatták
munkájukkal az intézményünket.
Ezúton is köszönet Nekik!
A Szent Iván napi szalonnasütésünket az eddigi kedvezőtlen időjárás miatt június 11-re halasztottuk.
Nagycsoportosainkkal részt vettünk az iskola által szervezett kulturális bemutatón.
Az áprilisi beiratkozásnál 25
gyermeket jegyeztünk elő, ebből 8
gyermek 2 és fél évesen kezdi meg
óvodás életét. Így óvodánk gyermeklétszáma a felvételi előjegyzések alapján az elkövetkezendő
tanévben év végéig 85 fő.
Ezúton szeretnék köszönetet
mondani mind a szülőknek, mind
támogatóinknak a tanév során
nyújtott segítségért. Köszönöm,
hogy segítették rendezvényeinket,
intézményünket.
Köszönet a lelkes munkatársaknak, aki ebben a tanévben is időt,
fáradtságot nem kímélve mindig
maximálisan helytálltak.
Az óvoda dolgozói és gyermekközössége nevében a nyári szünetre
mindenkinek jó pihenést kívánok!

Nagycenk, 2010.06.09.
Nemes Viktória
óvodavezető

indulóból dobogós helyen végeztek, és jutalomban is részesültek.
Jelenleg zajlanak az iskolai tanulmányi kirándulások, s gőzerővel készülünk az évzáróra és a
ballagásra. Kulturális bemutató és
sportnap zárja a tanévet.
Tanulóinknak balesetmentes,
tartalmas nyári szünidőt, a búcsúzó nyolcadik osztályosoknak
pedig sok sikert kívánunk leendő új iskolájukban!
Paárné Kelemen Anikó
tanár

A Széchenyi István Emlékmúzeum hírei

Egyházközségi hírek

A Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága Soproni
Múzeum Széchenyi István Emlékmúzeuma A Széchenyi Emlékév
még hátralévő időszakában a következő programokkal várja az érdeklődőket:
Június végéig látogatható a „Széchenyi gyermekszemmel” című
megyei rajzpályázat győzteseinek és résztvevőinek kiállítása.
A szeptemberi, emlékévzáró programokig a múzeum nyitvatartási
ideje alatt megtekinthetőek Széchenyi Istvánnak a halála napján viselt
ruhái. Történetüket egy rövid ismeretterjesztő film foglalja össze.
A művészeti napok folytatásaként július 31-én koncerttel egybekötött
kiállítás nyílik Madarassy István ötvösművész munkáiból. Augusztus
6-án az Akadémia Vonósnégyes, 7-én pedig Jandó Jenő zongoraművész és az Akadémia Vonósnégyes koncertezik a Díszteremben.
A Felemelő Század országos programsorozat részeként 2010.
június 19-én egy több mint egyéves vándorkiállítás indult útjára A
lehetőségek országa - polgárosodás a 19. századi Magyarországon
címmel. A minden állomáson bemutatásra kerülő anyagokból megismerhetjük “egy hungarikum születését” (Fischer Mór és családja), “a
magyar ipar úttörőit” (Ganz Ábrahám, Mechwart András), “a magyar
orvostudomány megteremtőit” (a Korányi család), “az Aranyembert”
(Sina György és Simon). Tiszteleghetünk “a nemzeti zene megteremtői” előtt (Rózsavölgyi Márk, Bihari János), valamint művészsorsokon keresztül figyelhetjük meg a polgárság önmegvalósítását (Jókai
Mór, Barabás Miklós, Borsos József).
Ehhez az anyaghoz minden helyszínen társul egy-egy helyi történet.
Nagycenken (természetesen) Széchenyi Istváné és Storno Ferencé. A
Vándorkiállítás augusztus 18-tól lesz látható a múzeumban.
A Széchenyi Emlékév nagycenki programjait a Széchenyi
Emléknapok zárja szeptember 17-18-án. A programban koszorúzás,
emlékmise, tudományos konferencia szerepelnek. 17-én este ősbemutatóra kerül sor. Kocsis Zoltán zongoraművész mutatja be Széchenyi
István tiszteletére írt szerzeményét. 18-án bál zárja a rendezvényeket
a Kastélyszállóban, amelynek háziasszonya Zséda lesz.
A programok megtalálhatóak a község honlapján is.

Egyházközségünk mozgalmas időszakot tudhat maga mögött. A
közelmúltban került sor az elsőáldozásra és a bérmálkozásra. „Jézus
hajójában együtt evezünk” – volt az idén a szertartás mottója. Ezúttal
tizenöt elsőáldozó ülhetett be Jézus hajójába. A bérmálkozás is jeles
eseménynek számított, hiszen egy másik egyházmegye vezetője jött el
hozzánk a nagycenki templomba bérmálni a huszonöt fiatalt: dr. KissRigó László Szeged-Csanádi megyéspüspök volt a vendégünk.
Az Úrnapi körmeneten - ahogy már hagyomány – a deutschkreutzi
hívek, valamint lelkipásztoruk, Msgr. Ernst Zonschits is részt vettek.
Henczel Szabolcs atya így fogalmazott: „Szereném megköszönni a deutschkreutz-i plébánosnak, hogy híveit magával hozta ide a nagycenki
Úrnapjára és hálás vagyok Istennek, hogy lelkipásztori szolgálatomban
megismerhettem Őt, s így tudunk közös ünnepeket szervezni a jó Isten
dicsőségére és híveink egymásra találása érdekében.”
Az elmúlt hétvégén, június 26-án nemzeti ministránstalálkozó volt
Győrött, ahol csaknem 1000 ministráns jelenlétében Szent Tarzíciusz
Luxemburgban készült, 5 tonnás és közel 5 m magas szobrát köszönthettük. A szobor Győr után Rómában lesz megtalálható, és ott XVI.
Benedek pápa fogja megáldani. Az a megtiszteltetés érte községünket,
hogy ezen a szentmisén a nagycenki ministránsok voltak Püspök atyánk
és dr. Ternyák Csaba egri érsek személyes asszisztenciája. Erre a találkozóra az egész országból, de a határon túlról is érkeztek magyar hívek.
A szobor pápai áldására augusztus 4-én kerül sor Rómában, ahol nagy
nemzetközi ministránstalálkozóra kerül sor.
Az elkövetkezendő időszak is tartogat meglepetéseket: az augusztus
20-i, Szent István napi búcsún – ha egészségi állapota megengedi Paskai László bíboros lesz az ünnepi szentmise főcelebránsa.
Henczel Szabolcs atya köszönetét fejezi ki az Egyházközségi
Képviselőtestület tagjainak a munkájukért, az együttműködésükért
minden programmal kapcsolatban! Mind a testületre, mind a hívekre
gondolván úgy fogalmazott: „Öröm tölti el a szívemet, hogy itt vagyok,
hogy Nagycenken szolgálhatok!”
Az aktuális eseményekről, a heti liturgikus programokról bővebben a
szentmiséken hallhatunk, vagy a templomajtóra kifüggesztett plakáton,
illetve Nagycenk honlapján olvashatunk.

Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinken!
Kenessei Károly
múzeumi munkatárs

Tisztelt Nagycenkiek!
A Nagycenkért Alapítvány kuratóriumi elnökeként szeretném
Önöket tájékoztatni az alapítvány aktuális támogatásairól:
A legutóbbi, 2010. március 26. napján megtartott kuratóriumi
ülésen mindkét beérkezett kérelmet egyhangú szavazati aránnyal
támogatásban részesítettünk.
A Széchenyi István Általános Iskola így Egyszázötvenezer forintos támogatásban részesült a „Széchenyi István és kora” országos művelődéstörténeti vetélkedő megrendezéséhez.
Az Országos Széchenyi Kör támogatás iránti kérelme: a GyőrMoson-Sopron Megyei Múzeum Igazgatóság Soproni Múzeumával
közösen a Széchenyi emlékév keretében Gróf Széchenyi István
ruházatát kívánta méltóképpen egy új speciális vitrinben elhelyezni. A vitrin elkészítésének támogatására az Alapítvány
Egyszáznegyvenháromezer-hétszázötven forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott.
A Nagycenkért Alapítvány nagyon fontosnak tartja a Széchenyi
Emlékév – 2010 színvonalának további emelését, ezért mindkét
kérelmet támogatta, és egyben a sikeres megvalósításhoz ez úton is
gratulál a szervezőknek.
Ahhoz, hogy az idei évben és a következő években is minél több
nagycenki és Széchenyi-vonatkozású esemény megvalósításában
tudjunk részt vállalni, ez úton is kérjük az Ön adójának 1%-os felajánlását, amit előre is köszönök.
A Nagycenkért Alapítvány adószáma: 18525209-1-08
Nagycenk, 2010. április 30.
Tisztelettel:

Horváth László
Kuratórium elnöke

Végre itt a vakáció! A szabadidő tartalmas megélése eleinte
nem okoz gondot, a sok terv, kaland, ami az iskolai feladatok miatt elmaradt, most bepótolható. Egy idő után azonban elfogynak
az ötletek, elfogy a lelkesedés, és egyre többször találja magát
az ember gyereke a négy fal között, a televízió előtt. Ehelyett
a  passzív „nyaralás” helyett kínálunk lehetőségeket a nyári táborajánlóban, illetve a televíziózás negatívumaira hívja fel a
figyelmet Horváth Anna írása. Szép nyarat, tartalmas szünidőt
kívánunk minden kis- és nagydiáknak!
Szerkesztők

Áldás, vagy átok?
A mai rohanó világban sok olyan dolog kerül előtérbe, amelynek vitatott, hogy valójában mi is a szerepe. Egyik ilyen termék
a televízió.
Bizonyára sokan vannak úgy, hogy egy fárasztó nap után
semmire sem vágyunk jobban, mint egy forró fürdőre- és a kedvenc sorozatunkra. Ilyenkor azonban nem győzünk mérgelődni
(mármint ha tv-t nézünk), hogy állandóan reklám megy. Persze
a reklámoknak is megvan a maga helye, de nem kéne ötpercenként félbeszakítaniuk a műsort. De, miután sikeresen túléltünk
egy reklámtámadást, csalódottan vesszük tudomásul, hogy a
legizgalmasabb résznél lesz vége az aznapi epizódnak. Ez tiszta
kampányfogás, ugyanis emberünk ezért másnap is bekapcsolja a
tévét, tovább gyarapítva a csatorna nézettségét.
Ha jól megnézzük, szinte mindent ismételnek. De az is igaz,
hogy egy olyan estén, amikor már nincs semmi dolgunk, jó egy
kicsit nosztalgiázni.
Sok fiatal azonban félreérti ezt. Hazamennek, leülnek a csodadoboz elé, és különböző vértengerek, giccses szerelmi, vagy egy
sablonos krimi alapján formálják életüket. Szép lassan majd ún.
elvonási tüneteik lesznek, ha nem tévézhetnek. Ezt megakadályozni a szülő feladata. Szerintem, ha szépen elfoglaljuk magunkat,
mondjuk kitakarítjuk 20 éve porrongyot nem látott szobánkat,
vagy rendesen megtanulunk, akkor egyre kevésbé lesz szükségünk
a napi adagunkra.
Viszont ha már mindennel végeztünk (becsületesen!), jólesik
egy kis kikapcsolódás. Vannak kifejezetten jó filmek, és jó színészek is. Én például nagyon szeretem Meryl Streep-et, egy filmjét
akár többször is megnézem.
Ritkábban persze, de léteznek nem rétestészta hosszúságú sorozatok épelméjű tartalommal. Nincs benne, hogy a főhős 100 állig
felfegyverzett emberrel szemben is csak egy apró karcolást szenved, azt is akkor, amikor kicseréli fegyvere tárát. Persze vannak
olyan egyéniségek, akik kifejezetten erre buknak.
A televízió, ha szabad úgy fogalmaznunk, két külön egyéniség.
Egyik oldalon az értelmes, ám kevésbé eladható műsor, a másikon
a sok értelmetlen valóságshow és a többi blama.
Tehát ismételten feltehetem a kérdést: áldás, vagy átok? Mert
ez bizony kísértetiesen hasonlít a melyik volt előbb, a tyúk, vagy
a tojás effektusra…
Horváth Anna
Focitábor 2010 Nagycenk

Napi program:
9.00 - Megérkezés
Újra vár a nagycenki focitábor a nyári szünetben! 9.30 - Délelõtti foglalkozás
Egyhetes, napközis rendszerû focitábor
12.00 - Ebéd a nagycenki Kastély Szállóban
immár négy idõpontban, középiskolásoknak is! 13.00 - Délutáni foglalkozás/Strand
15.30 - Uzsonna
Turnusok:
16.00 - Napi táborzárás
június 28-július 2., július 12-16.
július 26-30., augusztus 9-13.
A részvételi díj tartalmazza:
- napi kétszeri étkezés (ebéd, uzsonna)
Helyszín: Nagycenk sportpálya, sportcsarnok
- öltözõ használat, fürdési lehetõséggel
6 és 16 év közötti fiúk és lányok jelentkezését várjuk
- füves pálya és tornacsarnok használat
Részvételi díj:12.500ft/fõ
- hûtött ásványvíz fogyasztás
Jelentkezés:
- strandbelépõk (Deutschkreutz)
a turnus megkezdése elõtti hét péntekéig
- sportszerek biztosítása
Tel: 0036/30/264 9941
e-mail: biosalvusbt@citromail.hu

Jelentkezési lap: www.biosalvusbt.honlapepito.hu

Bugledich Attila
szakedzõ, táborvezetõ

Füvesboszi kincsestára
Hársfavirág (Tilia cordata)
A nagycenkiek különleges helyzetben vannak, a világörökségi
védelem alá tartozó Hársfasor évszázados fái közé bármikor kisétálhatnak. Érdemes ilyentájt, virágzáskor ellátogatni a fasorra,
mert a fák illata, és az odasereglő rovarok, madarak igazi élményt
kínálnak. Bár a gyógyító hársfavirág ezekről a fákról nem gyűjthető, jó tudni, hogy mire is használhatjuk ezt a kiváló gyógynövényt. Meghűléses megbetegedések esetén a teája izzasztó, lázcsillapító, köptető hatású. Álmatlanságban szenvedőknek nyugtató hatása miatt ajánlható. A teához egy evőkanálnyit forrázzunk
le 2 dl vízzel, lefedve hagyjuk 15 percig ázni, majd szűrjük le.
Naponta két-három alkalommal fogyasszunk 2-2 dl-t belőle.

Levendula (Levendula officinalis)
Ez a Földközi-tenger vidékéről származó növény nálunk is
meghonosodott, gyógyászati szempontból illóolajokban gazdag virágai értékesek. Nyugtató, idegerősítő, feszültségoldó. Az
emésztésre is jótékony hatással van, epetermelést serkentő, epehajtó, szélgörcsoldó. Illóolaja, más illóolajokkal ellentétben, közvetlenül a bőrre is cseppenthető. A levendulavirágból készült tea
felhasználható belsőleg, illóolaját pedig krémekbe keverik, illetve
aromalámpába cseppentve fertőtleníti a szoba levegőjét, és nyugtató, feszültségoldó hatása is érvényesül. A teához egy kávéskanálnyi szárított virágot leforrázunk 2 dl vízzel, 15 percig lefedve
állni hagyjuk, majd leszűrjük. Naponta kétszer 2 dl igyunk belőle,
emésztési zavaroknál étkezés előtt 20 perccel, édesítés nélkül
alkalmazzuk.

Füvesboszi

Nyári tábor Lövõn

Táborajánló
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Szolgáltató és
Kulturális Központ ez évben közösen szervez nyári tábort. Az alsó tagozatosok részére 2 napos napközis tábor, a felsősök részére
5 napos bentlakásos tábor kerül megrendezésre, amelyre 7-15
éves gyerekeket várunk. Mindkét esetben napközben egyszeri
főétkezést (meleg ebéd vagy hideg csomag) és reggelit, vacsorát,
biztosítunk.
A tábor alatt kirándulásokon, csoportos foglalkozásokon, játékokon és túrákon, meglepetés programokon vesznek részt a gyerekek. A programok szinte mindegyike szabad ég alatti, és rossz
idő esetén is biztosítottak. Kényelmes, terepi ruházat szükséges;
a kisméretű hátizsákban jegyzetfüzet, íróeszköz, határozókönyv,
távcső, esetleg esőköpeny és kulacs kapjon helyet. A bentlakásos
tábor esetében sátrakban történik az alvás.
A tábor időpontjai: alsó tagozat:
felső tagozat:

2010. július 1 - 2.,
2010. július 5 - 9.

A tábor díja: alsó tagozatosoknak 1000 Ft (2 nap),
felső tagozatosoknak 5000 Ft (5 nap)
Jelentkezési lapot és további információt a Szolgáltató és
Kulturális Központban kaphatnak.
9461 Lövő, Fő u. 32. (99) 533 810 , (99) 533 814
Bár a jelentkezési határidő (június 20.) a Cenki Híradó megjelenésének időpontjában már lejárt, de reméljük, a „megkésett”
érdeklődőket is tudják még fogadni Lövőn! Szerk.

Anyakönyvi hírek

SPORT

Búcsúzunk

Foci

Szommer János szül.:1964
özv. Ivánkovics Ottó Gyuláné

A nagycenki felnőtt focicsapat a 2009-2010es bajnokságban a negyedik helyen végzett, így
jövőre is a megyei harmadosztályban szerepel
majd. A tartalék csapat szintén a bajnokság negyedik helyén végzett.

Krizonits Vivien sikerei
Ivánkovics Ottó polgármester beszámolója szerint Nagykanizsán került megrendezésre május 2526-án a Modern Táncsportok világbajnoksága.
A Mozgás Ritmus Lendület (MRL) nagycenki
tagja, Krizonits Vivien négy versenyszámban is
érdekelt volt, amelyeket a nagycenki közönség is
láthatott május 15-én a III. Ikva Parti Mulatság alkalmából. A „Bordó ruha” elnevezésű Dance Show
Kisformáció kategóriában Vivien 1. helyezést ért
el, ami igazán kimagasló teljesítmény.
További eredményei:
Dance Show Duo (Macskák): 4. helyezés
Fantasy Kisformáció (Zorba): 4. helyezés
Dance Show Nagyformáció (Szélrózsa): szintén
4. helyezés.
Az eredményekhez gratulálunk, Vivienről terveink szerint a Cenki Híradó következő számában
olvashatnak bővebben.

A pingpong szakosztály hírei
Mindkét bajnokság véget ért (a Sopron városi
és a megyei is).
A városiban a nagyon erős mezőnyben 10 csapatból az előkelő 4. helyet szerezte meg az első
csapatunk. A második csapatnak a tisztes helytállás
volt a cél, ami sikerült is a fiúknak, ők a csoportjukba a 6. helyen végeztek.
A megyeiben saját számításunk alapján a 3.
helyet szereztük meg. Itt sajnos még nem jött meg
folytatás a 1. oldalról
A késő délutáni döntő idejére már egy gombostűt sem lehetett volna leejteni a lelátókon. A
döntőbe az izgalmas verseny végén három lovas
jutott be:
3. helyezett: Galavics Gergő (Lövő) Vércse
nevű lován
2. helyezett: Páli Dávid (Fertőszéplak)
Székely nevű lovával
1. helyezett: Gombár Attila (Csorna) Gólyabál
nyergében, aki így elnyerte a budapesti döntőn
való indulás jogát. (Ott azonban sajnos az előfutamból nem jutott tovább)
A közönség is szavazhatott a legszimpatikusabb lóra, ezt a külön versenyt Vércse, Galavics
Gergő lova nyerte.
A kitűnő hangulatú verseny ötletgazdája, főszervezője Anday Marietta volt, aki a sok hátráltató tényező ellenére rendkívül színvonalas
programot hozott létre. Köszönet érte neki és
mindenkinek, aki a rendezvény létrejöttét munkájával, támogatásával segítette! Reméljük, hogy
jövőre újra megrendezésre kerül ez a verseny,
amely ékesen bizonyította, hogy van igény, és
lehetséges is színvonalas lovas eseményeket
szervezni Nagycenken.

Újságot írta és szerkesztette:
Benke Éva és Rozmán Orsolya
Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Nagycenk
Szedés, nyomás: Stamp Design, Sopron

Ragats Lujza szül.: 1923
Tamás Lajos (nagycenki születésű
hinterbrühli lakos) szül.: 1928
Kocsis Nadin

özv. Horváth Jenőné

Filátz Ilona szül.: 1925

özv. Glóbits Gyuláné
Visi Mária szül.: 1939

Gratulálunk

Nagy Ádám (2010. 04. 29)

Bindics Renáta és Nagy Béla kisfia

Csiszár Kíra (2010. 05. 07.)

Radasics Viola és Csiszár Róbert kislánya

Mitnyik Dilen (2010. 05. 13.)

Rahmavati Irma és Mitnyik János kisfia

Kocsis Nadin (2010. 05. 17.)

Nagy Helga és Kocsis Attila kislánya

Pápai Áron
a hivatalos eredmény, de ha minden eredményt
jól tudunk, akkor több nagyváros csapatát sikerült
megelőznünk. (Mosonmagyaróvár, Kapuvár, Győr
2.csapatát).
Mivel számunkra most fejeződtek be a küzdelmek, ezért most szeretnénk megköszönni minden
támogatónknak az éves munkáját és természetesen
az anyagi segítséget is.
Köszönettel: Asztalitenisz Szakosztály
Az előfutam jóvoltából Nagycenk település
képviseltethette magát a Vágta budapesti döntőjén is. A szabályok szerint a futamgyőztesek által
képviselt települések mellett minden olyan település is bemutatkozási lehetőséget kap a fővárosi
döntőn, amely előfutamot rendezett. Így június
5-6-án Budapesten, a Nemzeti Vágta pályájához,
a Hősök terén felállított lovas pályához vezető út
mentén, az Andrássy úton kialakított Vágtakorzón
községünk is kapott egy sátrat, ahol bemutatkozhatott. A sátorban kialakításra került egy lovassarok, folyamatos képvetítés zajlott a nagycenki
nevezetességekről, valamint a Széchenyi bolt termékeiből vásárolhattak az érdeklődők. A két nap
során körülbelül 200.000 ember látogatott ki az
eseményekre, és rengetegen érdeklődtek, álltak
meg településünk sátránál.
Mint az önkormányzat „sátorfelelőse” itt szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segített abban, hogy méltó módon jelenhessen meg
Nagycenk ezen a budapesti eseményen.
Összességében nagyon pozitív élményekkel
gazdagodhattunk a nagycenki és a budapesti
vágták során, és várjuk a folytatást!
Bugledich Attila

Pápai Áron István (2010. 05. 25.)
Tóth Edina és Pápai Krisztián kisfia

Fenyvesi Ádám (2010. 05. 28.)

Kelemen Nikoletta és Fenyvesi Zoltán kisfia

Kolarovszki Martin Márk (2010. 06. 05.)
Hujber Anita és Kolarovszki András kisfia

Pap Huba (2010. 06. 09.)

Bányai Enikő és Pap Levente kisfia

Nagycenk
Elhagyod a nagy nyüzsgő várost,
Sopront, a hűségest, a szép virágost.
A körforgalomból az út haza vezet,
A távolból Nagycenk mesésen integet.
A táblák már jelzik a fényes kastélyt,
Hol gyermekek élik át e szép élményt.
Szüleik mondják a nap meséjét,
Sok száz lurkó hajtja le fáradt szemét.
A kisvasút mozdonya újra pöfékel,
Lelke megtelik a haladás reményével.
Újra kinyitott mellette az étterem,
Friss illatokkal telik meg a Hárs-sor, az életem.
A lovarda csendes pacikkal tele,
E település életem új értelme.
Ide térek mindig fáradtan haza,
Otthonom a pici, tiszta, virágos Vám utca.
2010. május

Németh Ernő

Aki tud, segítsen!
A Nagycenki Iparos Kör gyűjtést szervez
a bőnyi árvízkárosultak javára.
Aki segíteni szeretne, tartós élelmiszerekkel, tisztítószerekkel járulhat hozzá a
bőnyi emberek megsegítéséhez.
Felajánlásaikat leadhatják Steiner Katinál
a virágboltban vagy Pölczné Lőrincz
Mártinál a 100 Ft-os boltban.
Mindenféle segítséget köszön az árvízkárosultak nevében:
A Nagycenki Iparos Kör
Érdeklődés: 0036/30/558-76-10

