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Tízforrás Fesztivál
nagycenki eseményei
Településünk az idei évben is csatlakozott
a Hegykõi központú Tízforrás Fesztivál
rendezvényeihez. Koncert, kiállítás, túrák,
néptánc- és orgonafesztivál szerepelt a
programok között. Köszönjük mindenkinek,
aki a szervezésben, lebonyolításban
közremûködött, illetve, aki jelenlétével
megtisztelte rendezvényeinket! Ízelítõül
néhány kép a programokról.

Huiber Edit vezetésével ismerkedhettek
meg az érdeklõdõk a Hársfasor történetével

Kiállítás-megnyitó az Alkotóházban. Fellépett a Zsirai Szociális Otthon tánccsoportja
A kiállítás két fogyatékkal élõ festõ munkáit mutatta be.
Kis képünkön Csikós László: Európa a miénk is címû képe.

A XIV. Hársfa Fesztivál fellépõi. Idén is szép számú érdeklõdõ elõtt zajlott a cenki táncosok által szervezett fesztivál.
A megyei bajnok csapat.
A képrõl hiányzik Hajnal Gábor

Sport - Asztalitenisz
Megyei és városi bajnoki cím
A Nagycenki Sportegyesület Asztalitenisz
Szakosztálya páratlanul sikeres évadot
tudhat maga mögött. A szakosztály megyei
bajnokságban szereplõ csapata (Asbóth
András , Bella Dániel , Bene Zsolt , Fekete
Ferenc , Hajnal Gábor , Takács Vilmos ,
Sellei Tamás, Szalai Ákos , Winkler Ernõ )
bajnoki címet szerzett, így történetük során
elõször a nagycenki ping-pongosok az
NBIII-as bajnokságban szerepelnek õsztõl.
Ugyancsak elsõ lett a Sopron városi
bajnokságban szereplõ, Titánok nevû
csapatunk (Bene Tímea, Asbóth András,
Bella Dániel.)
Gratulálunk, és további sok sikert kívánunk!

Önkormányzati hírek

Önkormányzati tájékoztató
Tisztelt Nagycenkiek!
A temetõnkben a tavalyi évben sajnos
visszafordíthatatlan károsodást
szenvedett a kettõs kereszt alakban
telepített puszpáng (buxus) sövény.
Magyarországon néhány éve jelent
meg egy új kártevõ a selyemfényû
puszpángmoly, ennek az áldozata lett
a temetõnk sövénye. Egy évet vártunk
az esetleges gyógyulásra, kizöldülésre
eredménytelenül. A testület határozatot
hozott az elszáradt sövény kiszedésérõl
és helyette új sövény kialakítására
alkalmas növény (tiszafa) beültetésérõl.
Ennek költsége 2,5 millió forint, ez elsõ
lépése a temetõ rendbetételének.
Tervezzük a ravatalozó felújítását,
elõtetõ építését, térkövezett sétáló út
építését a Mauzóleum mögött néhány
éven belül. Az élõsövény ültetésének
az esztétikai látványon kívül történelmi
jelentõsége van. A temetõ a Széchenyi
családé volt, akik biztosították a faluban
élõknek a hozzátartozóik temetésére a
helyet. Meghatározták, hogy a kettõs
kereszt formájú területen belül csak a
Széchenyi család tagjai temetkezhetnek.
Ez a terület, az idõk során különbözõ
módon került lehatárolásra, legutóbb
a puszpáng sövénnyel. A képviselõtestület a Széchenyiek iránti tiszteletbõl
ezt a kettõs kereszt formájú területet
a továbbiakban is le kívánja határolni.
A településen kevés olyan utca van ahol
jó állapotú a járda, a lehetõségeinkhez
mérten minden évben egy szakaszt
felújítunk. A faluközpontban kezdtük
(hivatal, buszmegálló környéke, orvosi
rendelõ melletti tér, tejautomata elõtt)
és most a Soproni utca két végén a járda
és az úttest közötti szintkülönbség
kezelésérõl döntöttünk. Az utca mindkét
végén a szintkülönbséget lépcsõvel
oldották meg, ez nehézséget okoz a
babakocsival és kerékpárral közlekedõk
számára. Szakértõk véleménye alapján
a képviselõ-testület döntött a lépcsõ
elbontásáról és helyette egy könnyen
járható lejtõs (rámpás) szakasz
megépítésérõl 600 ezer forint értékben.
Felgyorsulnak az M85-ös autóút
építéssel kapcsolatos események

folytatódnak a kisajátítások, a már
régebben kisajátított területeken
megkezdõdnek a régészeti feltárások,
egyre több vállalkozás érdeklõdik
az útépítéssel kapcsolatosan. Így kereste
meg önkormányzatunkat a Dömper
Kft, amely útépítéssel foglakozik és
az M85 építésére is pályázni fog. Egy
aszfalt keverõ és beton keverõ telepet
szeretne építeni a gyorsforgalmi út
építésének a kiszolgálására. Ehhez
szüksége lenne kb 5 hektár ipari területre.
Önkormányzatunk rendelkezik ilyen
nagyságú gazdasági, kereskedelmi,
szolgáltatói, GKSZ besorolású területtel.
Határozatot hoztunk, amennyiben a
Dömper kft nyeri az út építését, eladjuk
a 48 226 m2 nagyságú ingatlant bruttó
1500 ft/m2 áron keverõ telep építésére.
Az út elkészülte után a Kft rekultiválja
a területet és mi bruttó 500 ft/m2 áron
visszavásároljuk. Ez annyit jelent mintha
3-4 évre bérbe adtuk volna a területet
nettó 38 millió forintért. Amennyiben
a Kft nem kívánja visszaadni a területet
akkor az eladási ár bruttó 2300 ft/m2.
Szintén 2300 ft/m2 az eladási ár,
amennyiben a Kft a telepet nem csak
az M85-ös út kiszolgálására kívánja
használni, hanem más utak építésére
is pályázik és azokat is errõl a teleprõl
kívánja kiszolgálni. A visszavásárlási
ár ekkor is 500 ft/m2. A határozat
tartalmazza a telep építésének és
üzemeltetésének az önkormányzat
által elõírt feltételeit.
Csorba János
polgármester

Felhívás
Tisztelt Temetõlátogatók!
Kérjük, hogy a temetõben az elszáradt
koszorúkat, virágokat, az egyéb
keletkezett szemetet kizárólag a
kihelyezett gyûjtõkbe helyezzék el!
Óvjuk a temetõ és a környezõ
terület tisztaságát, épségét!

Egészségügyi
aktualitások
Felhívás
A légkondicionálás veszélyei
Fejlett társadalmakban ma a légkondicionálás
az alapvetõ emberi igények közé tartozik.
Nem megfelelõ használat esetén azonban
a berendezés több betegség kialakulásában
is szerepet játszhat. Amennyiben a külsõ és
a klímatizált helyiség közötti hõmérséklet
közti különbség meghaladja az ajánlott 5-8
C fokot, vagy a készülék nincs rendesen
tisztítva betegségekkel kell számolnunk.
Hideg levegõ hatása a légúti fertõzésekre
A hideg hatással van az immunrendszerre.
Alacsony hõmérsékleten csökken a felsõ
légutak védekezõ képessége, a kórokozókat
elpusztító falósejtes száma és aktivitása,
valamint csökken a citokin felszabadulása
mely a fertõzések terjedését, kórokozók
szaporodását segíti elõ. Károsodik a légúti
nyálkahártya, mely a helyi immunválasz
csökkenéséhez vezet. A hideg, száraz levegõ
légúti szûkületet okoz, megváltoztatja a
nyálkahártya ozmolaritását mely a vírusoknak
és baktériumoknak további lehetõség a
telepképzõdéshez, továbbszaporodáshoz.
Legionellózis: A kórokozó az esetek nagy
részében a Legionella pneumonphila,
intracellularis bakterium, mely vizes
környezetben él. Elterjedésében az
ivóvízrendszer és a légkondicionáló
rendszerek játszanak fõ szerepet, mivel a
betegség a fertõzött vízpermet belégzésével
terjed. A fertõzést követõ 2-3. napon
jelentkeznek a panaszok / láz, köhögés,
mellkasi fájdalom, szem-torok-orr irritáció,
nehézlégzés, fáradtság, rekedtség,influenza
szerû tünetek/, de a központi idegrendszer,
szívizom, szívbelhártya, vesemedence
gyulladása is kísérheti. Kezeletlen esetben a
halálozás a 30%-ot is elérheti. Kezelésében
makrolidok és fluorokinolok jönnek szóba.
Hangsúlyozandó a megelõzés fontossága,
klímaberendezések helyes használata,
rendszeres tisztítás, túlzott hûtés kerülése,
rendszeres szellõztetés.

Sulinfo - OVISULI
Augusztus 23-24-25. (szerda-csütörtök Mindenkinek jó egészséget kívánok!
péntek) várjuk a hagyományos
iskolaelõkészítõ foglalkozásokra a
Dr. Szakál Mária háziorvos
leendõ kis elsõsöket.

Közmûvelõdés
MEGEMLÉKEZÉS BOROS ANTAL ARANYDIPLOMÁS NYUGALMAZOTT ISKOLAIGAZGATÓRÓL
kiegyensúlyozott lélek harmóniáját,
derûs életszemléletét, édes
anyanyelvét és kedves tájnyelvét.
Iskolai tanulmányait a szolnoki
Mészáros Lõrinc Népi Kollégiumban
kezdte. Ezt követõen a Pécsi
Tanárképzõ Fõiskolán biológiaföldrajz tanári, majd az ELTE
Bölcsészettudományi Karán filozófia
diplomát szerzett. Tanári pályáját
Besenyszögön kezdte, majd 1960-tól
a lébényi általános iskola és
gimnáziumban dolgozott. Ebben az
évben vette feleségül Szûcs Évát,
fiatalkori szerelmét. Három
gyermekük és hat unokájuk született.
Mind a gyerekeit, mind az unokáit
nagy szeretettel és tisztelettel,
Életének 82. évében elhunyt Boros Antal, k ö v e t k e z e t e s e n n e v e l t e ,
az általános iskola korábbi igazgatója. élményekben gazdag, tartalmas
1935. október 26-án született Jászkiséren gyermekkort biztosítva nekik.
(Pusztakürtön). Gyermekéveit és az 1966-tól nagycenki lakos és a
egész életen át tartó természetszeretetét nagycenki általános iskola tanára.
a pusztakürti tanyavilág élményei 1971-tõl az iskola igazgatójaként
határozták meg. Édesapja, a pusztakürti végezte pedagógiai munkáját
Egyházi
gátõr halála után édesanyjuk
8 „hírek
második szülõfalujában”.
gyermekkel maradt egyedül. Ekkor már 1985-tõl az õ kezdeményezésére az
a Jász-Nagykun-Szolnok megyei általános iskola a legnagyobb magyar
Besenyszögön éltek. Édesapjától nevét viselheti. Az ifjúságot, a
örökölte munkaszeretetét, a szorgalom, gyerekeket szerette, szót értett
a tudás és a tanulás tiszteletét. Édesanyja mindenkivel, barátságot kínáló és
is nagy gazdagságot hagyott rá: a keresõ kéznyújtással. A nagycenki,
családszeretetet, a küzdeni tudást, a t ö b b é v t i z e d e s n e v e l õ é s

oktatómunka csiszolta érett
pedagógussá. Megyeszerte tisztelt,
tekintélyes pedagógiai vezetõ volt.
Igen sok tisztelõje van és volt a
pedagógusok, szülõk és a volt
tanítványok körében. Tanári, igazgatói
munkája során igényesen és mindig
reálisan volt képes megfogalmazni
mondanivalóját. A tanórákon világosan,
közérthetõen, de mély szakszerûséggel
és lelkesedéssel adta át tudását diákjainak.
Nevelõ-oktató munkájának egyik
legfontosabb célja a gyerekek természet
iránti szeretetének és tiszteletének a
kialakítása.Pedagógiai munkája során
nem csak tanított, hanem alkotói
tevékenységet is végzett, amelyet számos
cikk, tanulmány és könyv bizonyít.
Nyugdíjazása után is aktív szellemi és
fizikai munkát végzett otthonában.
Szellemi örökségét lányai és unokái
igyekeznek továbbadni. De szelleme itt
él és közöttünk marad, hiszen munkája,
a keze alatt felnövõ diákokban és
Sulinfo
szülõkben tovább
él. Becsüljük azt az
olthatatlan lángot, amely benne lobogott,
tiszteljük a végsõkig feszített akaratot,
elszántságot és odaadást, amellyel a
nagycenki és a magyar oktatásügyet
szolgálta. Boros Antal 2017. 06. 13-án
hirtelen, betegségben elhunyt.
Emlékét megõrizzük.

Szent László-emlékév: Kiállításmegnyitó
A Szent László-emlékév eseménysorozata
részeként a nagycenki Szent István király
plébánia és a Friends of Europe Nagycenk
Egyesület által szervezett, „Fény lett
népének közepette” címû pályázatra
érkezett pályamunkák kiállításának
megnyitó ünnepségét tartották június
24-én kora délután a Nagycenki
Alkotóházban. Csorba János polgármester
üdvözlõ szavait követõen Aczél Eszter
történész a Magyar Nemzeti Múzeum
munkatársa nyitotta meg a kiállítást.
Lovag Kovács Balázs, a Nemzetközi
Szent György Lovagrend KomáromEsztergom megyei priorátusának priorja

értékes elõadásban emlékezett meg Szent
László lovagkirályról. A megnyitó zenei
közremûködõi voltak: Juhász Balázs duda,
Horváth Marcell trombita, és Horváth
Júlia fuvola. A pályázat ötletgazdája
dr. Szalai Gábor plébános sérülése
miatt nem tudott részt venni a rendezvényen.
Ez az alkalom is bizonyította, hogy
Szent István oldalági rokona Szent
László milyen sokat tett a kereszténység
megõrzéséért, a magyarság fennmaradásának
érdekében, s nem maradt hasonló
szándékkal gondolkodó és cselekvõ
követõk nélkül.
Zsirai László nyomán
Dr. Tóth Melinda

A kiállítás egyik darabja,
Szent László szobra

Közmûvelõdés

Életmód- és alkotótábor Nagycenken
2017. augusztus 7-11.
6-14 éves gyerekeknek
2017. augusztus 7-11., naponta reggel 9-13 h
Helyszín: Nagycenk, Alkotóház,
illetve a szabadban (Hársfasor és környéke).
A táborban a gyerekek megismerkedhetnek
egy olyan életmóddal és életszemlélettel,
melyet sajátjukká téve testben és lélekben is erõs
és egészséges gyerekekké és felnõttekké válhatnak.

KÖZÉRDEKÛ

Búcsúi tûzoltóbál
a Tornacsarnokban
Búcsúi bál a Tûzoltóegyesület
szervezésében.
Idõpont: Augusztus 19. szombat
20 órától
Helyszín: Tornacsarnok
Zene: MUSIC CLUB

Véradás

Mivel készülünk?
–- gyerekjóga
- gyógynövényismeret és gyógyteakészítés, kóstolás
- egészséges táplálékaink, „szupernasik” készítése
- zengõ-nap (ismerkedés a hangtálak és az emberi hang erejével)
- gyalogtúra Fertõbozra (Julianus-völgy, Gloriette kilátó)
- komplex mûvészetterápiás foglalkozás
- batikolás, virágmandala készítés, mandalafestés
– Részvételi díj: 5000 forint/fõ
Jelentkezési határidõ: 2017. augusztus 4.
– Érdeklõdés, bejelentkezés: Benke Éva
(+36 30 695 40 49; e-mail: fuvesboszi9@gmail.com)
A tábor szervezõje
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata,
Nagycenki Könyvtár, Biosalvus Bt.

Hírdetés

A következõ véradás idõpontja:
augusztus 22. kedd, 16-19 óra
Helyszín: Általános Iskola

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni
mindazoknak, akik Ragats Mária temetésén
részt vettek, emlékezõ koszorúval, virággal,
részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek.
Az elhunyt édesanyja,
testvérei, gyermekei

Anyakönyvi hírek

Gratulálunk!
Vajda Regõ (2017.04.12.)
Kulpinski Judith és Vajda Tibor kisfia
Markó Maja (2017.05.16.)
Kovács Tímea és Markó Attila kislánya

Búcsúzunk
Horváth Józsefné
(Göndöcs Zsuzsanna) szül.:1945
Botka Lászlóné
(Ragats Mária) szül.: 1966
Bõsze István szül.: 1934
Szomer Jánosné
(Kanicsár Rozália) szül.: 1926
Szabó Péter Ferenc
Pinezits Rudolfné
(Berta Margit) szül.:1929
Dandóczi László 1956
Rozmán Tiborné
(Nagy Klára) szül.: 1923

