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Nagycenk közéleti lapja

Csehországban jártunk

Európa Charta találkozó Stary Poddvorovban
Június 11-15. között zajlott le a Vidéki
Települések Európa Chartájának idei nagytalálkozója. Nagycenk még 2004-ben, az előző
faluvezetés munkájának révén csatlakozhatott
ehhez a maga nemében egyedülálló szervezethez, amelyben minden Európai Uniós országot egy-egy település képvisel. Most 26
országból összesen több mint 200 vendég
vett részt a rendezvényen. Nagycenket 10 fős
delegáció képviselte a dél-csehországi kisközségben.

gok általános iskolai oktatásának jellemzőit.
A polgármesterek, illetve polgármesteri küldöttek megbeszélésén pedig döntés született
arról, hogy 2011-12-re újabb pályázatot nyújt
be a Charta az Európai Unióhoz, a találkozók
finanszírozására. Ehhez a tagoknak továbbra
is aktív szerepet kell vállalni a szervezet működésében. Eldőlt az is, hogy az elkövetkező
években előbb 2010-ben Lengyelországban,
aztán 2011-ben Írországban, majd 2012-ben
Lettországban lesznek a nyári nagytalálkozók.

A nagycenki delegáció
Vendéglátóink nagy szeretettel és örömmel
fogadtak bennünket. Az elsősorban szőlőtermesztéssel foglalkozó vidéken nagyon sok
helybélinek van borospincéje, így aztán a 4 nap
során bőven nyílt alkalmunk megismerkedni a
cseh borokkal, amelyek a meglévő nyelvi nehézségek feloldásához is segítséget nyújtottak.
A találkozón végig nagyon vidám, fesztelen
volt a hangulat, az Európa minden szegletéből érkező emberek kitűnően megértették
egymást. Immár hagyományosan sor került az
étel-ital bemutatóra, ahol minden ország jellegzetes enni-innivalóit lehetett megkóstolni.
Sok finomat ettünk-ittunk, de az biztos, hogy
a magyar gulyás és pálinka egyformán ízlett
ciprusinak, svédnek, angolnak, csehnek.
Idén a találkozó fő témája az oktatási rendszer volt, megismerhettük a különböző orszá-

Sok-sok élménnyel, új ismeretségekkel térhettünk haza vasárnap éjjel. Viszlát
Csehország, Lengyelország, jövünk!
Bugledich Attila
a delegáció vezetője

Magyarné Derszib Eti
képei az Erdélyi Házban
A Soproni Erdélyi Kör szervezésében
nyitották meg június 21-én a Nagycenken
élő festőművésznő képeiből összeállított
kiállítást, mely 2009. július 4-ig tekinthető meg az Erdélyi Ház kiállítótermében
(Sopron, Fövényverem u. 15.), munkanapokon 10-15 óra között.

2009. június

Nemzetközi sikert
ért el az ifjú atléta
A 12 éves Horváth Rezső a közelmúltban Zalaegerszegen megrendezett országos,
illetve a Varsóban megtartott nemzetközi
gyermek atlétikai versenyen is sikeresen
szerepelt, ezüstérmet szerzett. A nagycenki fiú a Berzsenyi Dániel Evangélikus
Gimnázium és Líceum tanulója, ősztől hetedik osztályba jár. Korábban kipróbálta a
focit és a kosárlabdát, majd erőnléti edzője,
Marton Tamás javaslatára megpróbálkozott
az atlétikával.
- Az edzője azt mondta, jó atléta lenne
belőle – meséli Horváth Rezső édesapa.
- Az idén januárban kezdtem el atletizálni
– veszi át a szót a fiú. – Ebben a sportágban
találtam meg a nekem valót. Két hete a
zalaegerszegi országos „Zelka” versenyen
második helyezett lettem. Ott találkoztam
Bencsik Pál budapesti edzővel, aki beválasztott az országos gyermekatlétikai válogatottba, így kerültem ki a lengyelországi
nemzetközi megmérettetésre – meséli.
Varsóban nyolc országból érkeztek versenyzők, minden korcsoportból egy fiú és
egy lány. Rezső ott is ezüstérmet szerzett,
egy századdal maradt csak le az első helyről. Kiváló teljesítménye edzője mellett
édesanyjának, Horváth Rezsőné Renátának
is köszönhető, aki testnevelő tanár lévén
sokat foglalkozik a fiával, ahogy az édesapa
mondja, „nyúzza rendesen az edzőteremben”.
A fiú jelenleg a Soproni Atlétikai Klub
versenyzője. Az eredményéhez gratulálunk,
és további szép sikereket kívánunk!

Önkormá nyzati Híre k
Tisztelt Lakosság!
Eljött a Cenki Híradó 2009.
év nyári megjelenésének ideje.
Immár egy éve ér az a megtisztelő feladat, hogy megírhatom a
Testületi üléseken született döntések összefoglalóját. Nagyon
köszönöm a bíztató szavakat,
melyeket kapok olyan lakosoktól,
akiknek fel tudom kelteni a figyelmét ezzel a „kis” összefoglalóval. Ebben a lapszámban a március végi testületi hírektől május
végéig eltelt időszak híreit tudom
Önök felé tolmácsolni.
A testületi üléseken hozott döntések kommentárját - mint mindig
- azzal az ajánlással írom, hogy
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
Hivatalban pedig, minden Testületi
ülés anyaga megtekinthető az előterjesztések anyagával együtt is.
A Képviselő-testület 2008.
március 26. napján megtartott
ülése első napirendi pontként
zárt testületi üléssel indult, ahol a
Megmentő Kht tájékoztatóját hallgathatták meg a Képviselők a házi
segítségnyújtás üzemeltetésének
további feltételeiről. Ezt követte
rendhagyó módon a Polgármester
úr beszámolójának meghallgatása az elmúlt időszak eseményeiről. Beszámolót tartott a Cenki
Néptánc egyesületet képviselő
Cseh Tímea is az egyesület munkájáról. Az Energie Contracting
ügyvezetője ismételt ajánlatot tett
a Nagycenken történő közvilágítás
korszerűsítésére. Elfogadásra került a Széchenyi I. Általános Iskola
pedagógia programjának módosítása és az Igazgató úr ismertette a
szülői elégedettség mérés eredményeit. Füzi Ernő képviselőt meghatalmazta a képviselő-testület, hogy
képviselje Nagycenk Nagyközség
Önkormányzatát egy esetleges
tárgyaláson Németkereszttúrban.
(Manfred Kölly több, határon átnyúló fejlesztést tart elképzelhetőnek, melyekről jelenleg is folynak
megbeszélések.) Sajnálatos módon
ismét a rendezési terv hibáinak orvoslása vált szükségessé, hiszen
több lakosunkat a rendezési terv
hibája miatt érhette volna jelentős
kár. Polgármester úr javaslatára
ismételten terítékre került a kör-

jegyzőség alakításának témaköre
is, s a képviselő-testület felhatalmazta, hogy folytasson tárgyalásokat a környező településekkel.
Bugledich Attila képviselő ismertette a sportképzés fejlesztésére
vonatkozó elképzeléseit. Ezt követően a testület elfogadta az önkormányzati lakások után fizetendő
bérleti díjakról szóló új rendeletét, mely alapján az önkormányzat
tulajdonát képező lakások bérleti
díja emelkedett. Újra felvetődött
a nagycenki illegális szeméttelep
témaköre, azonban tekintettel arra,
hogy a témában csak az előterjesztés 19 oldalas volt, majd ezt követte a témakör átbeszélése, ezen témában nem tudok rövid összefoglalót nyújtani. Ezért kérek minden
esetleges érdeklődőt, hogy olvassa
át a teljes jegyzőkönyvet, vagy fáradjon be a hivatalba, ahol az előterjesztés teljes szövegét is megismerheti. A kimeríthetetlennek
látszó vitát a licit lebonyolítására
adott megbízás, majd néhány vételi ajánlat tárgyalása követte, illetve
támogatási kérelmeket bírált el a
testület. Nagyon sok Alapítvány,
illetve egyéb szervezet keresi meg
manapság az Önkormányzatokat,
melyek mindegyikét támogatni lehetetlen. Többszöri döntés alapján
kizárólag azon szervezetek számára tud a testület jelképes támogatást nyújtani, amelyek a nagycenki lakosság életét is könnyebbé
teszik.
Nagycenk Nagyközség Önkor
mányzatának Képviselő-testülete
2009. április 21. napján megtartott rendkívüli ülésén egy a
sportpálya és a Sportcsarnok fejlesztésére benyújtandó pályázatról hozott döntést. A pályázatot mi
magunk készítettük el, így pályázatírói díjat sem kellett kifizetnünk. Örömmel tájékoztatom a
lakosságot, hogy a pályázat nyertességéről szóló értesítés megérkezett. Az elnyert - négymillió
forint összegű - pályázat nyújtotta
forrásból és természetesen önerőből a meglévő sportpálya egy
edzőpályával bővül, továbbá megtörténik a csarnok emeleti tárgyalójának átalakítása, hogy a
Sportcsarnok küzdősportok befogadására is alkalmassá váljon, és
megtörténhet a belső pálya felújítása is. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Képviselő-testület tagjainak, illetve Simon Péter
úrnak, hogy a pályázat elkészítését, sikerességét munkájukkal segítették.

A Képviselő-testület 2009. április 23. napi ülésén Pölczné Magdi
néni kért szót. Sajnálatos módon
a tervezés hibája folytán a kosárlabdapalánk a játszótéren az ő házuk mellett került elhelyezésre. A
labda pattogása, olyan életkörülményeket kelt számukra, mely gyakran elviselhetetlen. A hang terjedéséről, annak elviselhetetlen voltáról
néhány képviselő is meggyőződött
a helyszínen, és keresik a megoldást az élni, és élni hagyni elvén.
Ezt követően a Rendőrkapitányság
részéről hangzott el tájékoztató az
elmúlt év munkájáról, az általuk foganatosított intézkedésekről. Majd
a testület elfogadta a 2008. évi költségvetés végrehajtását; megállapítást nyerhetett, hogy az intézmények takarékosság alapelveit szem
előtt tartva gazdálkodtak, ezért
köszönetüket fejezték ki a Testület
tagjai. Majd néhány költségvetést
is érintő döntést követően elfogadták az éves közbeszerzési tervet is,
melynek megalkotását jogszabály
írja elő. Zárt ülésen döntés született
az első lakáshoz jutók támogatásáról, majd a folytatólagos nyilvános
ülésen néhány egyéb támogatási
kérelemről, továbbá benyújtott árajánlatról is.
Nagycenk Nagyközség Önkor
mányzata Képviselő-testületének
2009. április 29. napi rendkívüli
ülésén a testület kénytelen volt
tudomásul venni Szabó Attila iskolaigazgató lemondását, és meghatározni a pályázat kiírását az
álláshely betöltésére. Szabó Attila
iskolaigazgató a tanév zárását követően már nem lesz tagja a tantestületnek.
Ezen sajnálatos eseményt követően a testület jóváhagyva jelölésemet megválasztotta a Szavazat
számláló Bizottság új tagjait. A
Bizottság áldozatkész munkáját az
EU Parlamenti választáson ezúton
is nagyon köszönöm!
A Képviselő-testület 2009.
május 28. napi ülésén első napirendi pontként ismét egy első lakához jutók támogatása iránti kérelmet bírált el kedvezően, majd
két bérlakás megvásárlása iránti
kérelmet utasított el. Több megkeresés érkezik az Önkormányzat
tulajdonát képező ingatlanok
megvásárlására, azonban azokat
az Önkormányzat kizárólag abban az esetben tudná értékesíteni,
amennyiben nem lenne elhelyezési kötelezettsége a meglévő lakóival szemben. Erről már több

alkalommal határozat is született. Jelen pillanatban Nagycenk
Nagyközség Önkormányzat tulajdonában nincs olyan lakás melynek értékesítése, illetve bérbeadása lehetséges lenne, amennyiben
erre lehetőség nyílik, akkor azt
pályázat útján közhírré teszi.
Természetesen ez nem vonatkozik a Gyár u. 11. számú lakóház
szociális bérlakásaiban élőkre,
számukra továbbra is nyitott azon
lehetőség, mely szerint azon lakásokat, melyben jogszerűen tartózkodnak, megvásárolhatják.
Filipó Ildikó tartott tájékoztatást
az általa tervezett családi napközi nyitásáról, mely lehetőségről a
korábbi ülések folyamán a testület már több alkalommal tárgyalt.
Majd Polgármester úr tájékoztatta
a testületet egy általa a Közlekedési
Minisztériummal megkötött kölcsönszerződésről, mely szerződés
alapján szakmai anyagokat kapott
az Önkormányzat a szervezésében
megnyíló veteránautó kiállításra.
Ismertettem a képviselő urakkal a
licittárgyalás eredményeit, és előzetesen egyeztetésre került a további értékesítendő ingatlanok - köztük a Laktanya épület – értékesítést
megelőző értékbecslése, egyéb az
értékbecslést megelőző, törvényi
előírásoknak megfelelő megelőző
munkálata. Több pályázati lehetőség közül kiválasztásra került két
pályázat, melyek kidolgozása és
benyújtása megtörtént. Az egyik
lehetőség a Szent Imre utca csapadékvíz elvezetésére és útburkolatának felújítására igyekszik támogatást nyerni, a másik a községben
elhelyezendő információs táblák elhelyezésére. A továbbiakban újabb
rendezési terv korrekcióját igénylő
kérés elbírálása történt meg. Majd
az iskola, az óvoda és a Hivatal új
jogszabályoknak megfelelően módosított alapító okiratát, és az új
állattartási rendeletet fogadták el a
képviselő urak.
Kérem Önöket a hamarosan
– talán már az összefoglalóm
megjelenésekor – a honlapon,
és a Hivatalban is olvasható ÚJ
ÁLLATTARTÁSI rendeletben foglaltakat tartsák be. Az új
rendelet valamennyi szabályozásával igyekeztünk figyelembe venni
a helyi sajátosságokat, azonban be
kell tartani, tartatni valamennyi
EU által elfogadott normát és jogszabályt az állatok tartásában is.
Filátz Józsefné
jegyző

Veterán jármûvek kiállítása
Időszaki kiállítás nyílt Nagycenken, a Kiscenki utca 60. szám
alatt, ahol veterán járműveket láthatnak az érdeklődők. A kiállított
járművek a Soproni Veterán Autó és Motor Klub tagjainak tulajdonát képezik, a transzparensek, ismertető anyagok pedig a Budapesti
Közlekedési Múzeum jóvoltából kerültek a nézők elé. Több magyar
vonatkozása is van a mustrának, hisz a kiállított Ford T Modellhez,
Ikarus buszhoz, fecskefarkú Mercedeshez is sok köze van a magyar
mérnöki szaktudásnak, a magyar gyártmányú motorkerékpárokról
nem is beszélve.
A kiállítás nyitva tartási ideje: 2009. június 7. és augusztus 30.
között minden szombaton és vasárnap 10 és 17 óra között.
További információ: 30/686-1305; 30/358-21-86.
A kiállítás megtekintése ingyenes!

Tisztelt Nagycenkiek!
2009. június 19-én kaptunk bírósági értesítést arról, hogy
Ivánkovics Ottó polgármester feljelentést tett ellenünk a
rendőrségen becsületsértés, illetve rágalmazás vétsége miatt. A feljelentések az illegális szeméttelep kapcsán tett kijelentéseink miatt születtek. Ezúton is szeretnénk tájékoztatni
a Nagycenkieket, hogy a szükséges jogi válaszlépéseket
megtettük, és a feljelentések dacára folytatjuk képviselői
munkánkat, legjobb tudásunk szerint.
Bugledich Attila és Horváth Rezső
képviselők

Sportlétesítmények
felújítására 4 millió forint
Amint arról a megyei napilapból, a Kisalföldből is értesülhettek, újabb sikeres pályázatot tudhat magáénak településünk. Az
Önkormányzati Minisztérium által kiírt, sportlétesítmények felújítására, fejlesztésére szóló pályázaton 4 millió forint vissza nem térítendő
támogatásban részesült a nagycenki önkormányzat. Az utóbbi időszak
legnagyobb összegű támogatását eredményező pályázatból a focipálya
melletti edzőpálya újulhat meg, (ezáltal nívós labdarúgó-utánpótlás
képzésnek is helyet biztosítva), továbbá a sportcsarnok emeletén egy
küzdősportok gyakorlására alkalmas helyszín kerülhet kialakításra,
valamint a csarnok küzdőterének parkettáját is fel tudjuk újítani.
Ezúton is köszönet a Jegyző asszonynak, a Képviselő-testület tagjainak és Simon Péternek, hogy munkájukkal a pályázat megírását,
sikerességét segítették!
Bugledich Attila
képviselő

Pályázati sikerek
A közelmúltban a Wienerberger Téglaipari Zrt. által kiírt
„Jövővár” elnevezésű pályázaton az általános iskola 343 ezer
forintot nyert, ez az összeg négy tanterem parkettájának lakkozásához elegendő alapanyag költségét fedezi, és gazdagabb lett
az iskola 100 ezer forint értékű rajzeszközzel is. A Zrt. rajzpályázatán is sikeresen szerepelt Nagycenk, Gosztola Martin második
helyezést ért el pályamunkájával.
Egy másik pályázaton az Önkormányzat által elnyert 1 millió
forintból a helyi e-Magyarország pont további működtetése válik
lehetségessé. A Közösségi Internetes Hozzáférési Pont (KIHOP)
a Könyvtárban működik.

A H1N1 influenza vírus az előrejelzések szerint ősszel akár már hazánkban is járványt okozhat. Mivel a Cenki Híradó legközelebb szeptemberben jelenik meg, úgy gondoltuk, hogy ebben a számban írunk a vírusról, a betegség terjedéséről és a védekezés lehetőségeiről, mindarról,
ami hasznunkra lehet a betegség elkerülése érdekében. (Szerk.)

A H1N1 vírus terjedésérõl és megelõzésérõl
Eredetileg a sertésinfluenza a sertések ragályos, heveny légúti betegsége, melyet különféle sertésinfluenza A vírusok idéznek elő.
A vírus a sertések között is a levegőben porladó váladékcseppek, illetve közvetett vagy
közvetlen érintkezés révén terjed. Járványok
egész évben előfordulnak, de a mérsékelt
égövön ősszel és télen gyakoribbak. Bár a
sertésinfluenza-vírus általában faj specifikus,
és csak sertéseket fertőz, néha átlépi a fajok
közötti határt, és emberi megbetegedéseket
is okozhat. Az emberek általában a fertőzött
sertésekkel való közvetlen kapcsolat révén
kapják el az influenza vírusát, később azonban már a fertőzött emberek váladékai is
fertőznek.
A jelenlegi világjárvány Mexikóból indult
ki, eddig több mint harmincötezer beteget
regisztráltak 75 országban, 163 elhalálozással. Európán belül a vírus továbbterjedését eddig Belgiumban, Németországban,
Olaszországban, Spanyolországban, NagyBritanniában, Szlovákiában és Romániában
igazolták.
Magyarországon továbbra sincs közvetlen járványveszély. Influenza A (H1N1)
megbetegedést eddig négy esetben igazolt az
ÁNTSZ Országos Epidemiológiai Központ
felső légúti víruslaboratóriuma, de ezek a
megbetegedések szórványosak maradtak és
nem terjedtek tovább.

Mivel az influenza emberről emberre
terjed, elsősorban köhögéssel, tüsszentéssel, - a helyes, egészségtudatos magatartás
megelőzheti a járvány kialakulását. Fontos
az általános higiénés szabályok betartása,
a gyakori melegvizes kézmosás, eldobható
zsebkendőbe köhögés, tüsszögés, a gyakori
szellőztetés. Amennyiben nincs kéznél zsebkendő, inkább a könyökhajlatba tüsszentsünk, ne a tenyerünkbe. Meg kell tanítani
a gyerekeknek is, hogy zsebkendőbe köhögjenek, tüsszentsenek. Az alkohol-bázisú
kézfertőtlenítők is hatékonyak. Ne érintsük
a szemünket, orrunkat, szánkat a kezünkkel
kézmosás nélkül.
A tanulmányok azt mutatják, hogy egy
átlagos nap egy beteg 2-3 embert tud megfertőzni, ha nem tartja be az általános higiéniai
szabályokat.
A betegség lappangási ideje 8 nap. A
legfontosabb tünetek: magas láz, köhögés,
torokfájás, fejfájás, hidegrázás, fáradtság,
hányinger, hányás.
Az influenza vírusok nagyon gyorsan változnak, így fontos, hogy az oltóanyagban
lévő, és a járványt okozó vírus megfeleljen
egymásnak, mert az oltás csak így biztosíthat
megfelelő védelmet. Az oltóanyag gyártása
négy hetet vesz igénybe, négy hétig tartanak
az ellenőrzések, szükség esetén 8-12 hét után
az oltásokat tömegesen el lehetne végezni.

Jelenleg még nincs forgalomban a sertésinfluenza vírus elleni oltóanyag. Feltehetően nem
lesz kötelező a beadása, mindenki maga mérlegelheti egyéni veszélyeztetettségi szintjét,
és dönthet majd a védekezés mikéntjéről.
Az alábbi tünetek igényelnek sürgősen
orvosi ellátást:
felnőttek esetében: nehézlégzés, mellkasi fájdalom, szédülés, zavart, tudatállapot,
súlyos vagy hosszasan fennálló hányás;
gyermekek esetében: gyors, felszínes légzés,
kékes vagy szürkés bőrszín, kevés folyadék
fogyasztása, súlyos vagy hosszasan fennálló
hányás, ha a gyermek ébreszthetetlen, vagy
nem vonható kontaktusba, kifejezetten ingerlékeny, ha nem tűri az ápolást.
Gyorstesztek jelenleg kórházi laboratóriumokban állnak rendelkezésre. Nagycenk
területileg a soproni Erzsébet Kórházhoz tartozik.
A 6-os riasztási fokozattal összefüggésben
az ÁNTSZ ingyenesen hívható zöld számán (06 80 204 217) hétköznap 8–16 óra,
munkaszüneti napokon 9-13 óra között
járványügyi szakemberek válaszolnak a
lakosság kérdéseire. Folyamatosan frissülő információkat az alábbi honlapokon
lehet találni: www.eum.hu; www.antsz.hu;
www.oek.hu.
Dr. Szakál Mária háziorvos

Munkálatok a Polgármesteri Hivatalban Megalakult a nagycenki
máltais csoport

Bejárati mennyezet
Zubrits József falugondnoknak köszönhetően megszépült a Polgármesteri Hivatal
épületében a bejárati lépcső feletti mennye
zetrész.

Kibővült a könyvtár
A Polgármesteri Hivatal épületében az
egykori mozigépterem felújított helyiségével lett tágasabb a könyvtár. A villamos hálózat kibővítése Györe Rudolf villanyszerelő mester munkája, a terem padlózatának
felújításáért Gráf Gyulát illeti dicséret.
Az új rész kisebb rendezvények, előadások lebonyolítására is alkalmassá vált, de olvasóteremként is használható, és a jövőben
internetezni is lehet majd. Bamugartnerné
Arthofer Gertrud könyvtáros azt szeretné,
ha hosszabb, több napos nyitva tartás várná az olvasókat. Segítséget is elfogadna,
hiszen a volt mozigépterem nagy ablakaira
függönyt már kapott, de méretre kellene
varrni. Ezen kívül lenne helye társasjátékoknak, megunt könyveknek is.

Baumgartnerné Arthofer Gertrud várja a
cenkieket az új olvasóterembe

Ajándék a falunak
Farkas István nagycenki asztalos a
Hidegségi utcában lévő szelektív hulladéksziget elé egy a hulladékgyűjtő
edényeket eltakaró paravánt készített.
Felajánlásának köszönhetően esztétikusabb lett a hulladéksziget, illetve mind
a széltől, mind a kóbor kutyáktól védve
lesznek a jövőben az edények. Farkas
István ajándékát köszönjük!

Egyre több a rászoruló, egyre nagyobb
az igény a segítségre – látjuk, tapasztaljuk
sokan. A nemrégiben Nagycenkre költözött
Oszvaldné Marietta kezdeményezésére megalakult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
nagycenki
csoportja.
Baumgartnerné
Arthofer Gertrud segített a szervezésben, és
szedte össze a kis csapatot, melynek tagjai eddig a következők: Oszvaldné Marietta,
Baumgartnerné Arthofer Gertrud, Ivánkovics
Ottó, Nemes Viktória, Csorba János, Nagy
Lászlóné, Szabó Zsoltné. Henczel Szabolcs
atyát is felkérték, hogy segítse a munkát,
és bár a polgármester úr tájékoztatása szerint nem akarnak további tagokat felvenni,
jómagam – Benke Éva - is jeleztem, hogy
örömmel csatlakoznék.
A szolgálat helyi csoportja szívesen fogad
felajánlásokat, adományokat, mint például
ruhaneműt, tartós élelmiszert, kisebb bútorokat, háztartási eszközöket – lényegében
mindent, amire a rászorulóknak szükségük
lehet. A jövőben a helyi takarékszövetkezetben nyitott bankszámlán pénzadományokat
is fogadni tud majd a nagycenki csoport.

Egy búcsúzás margójára
Hír: Szabó Attila, az általános
iskola igazgatója június 30-val lemondott vezetői megbízatásáról.
Döntése értelmében a továbbiakban tanárként sem marad az intézményben, így 26 évnyi nagycenki
pedagógusi munka után távozik
településünkről. Döntését – ehhez
joga van – nem indokolta.
A búcsúzás mindig szomorú dolog. Jelen esetben különösen az.
Diákként, munkatársként, önkormányzati képviselőként hosszú éveken át voltam személyes
kapcsolatban igazgató úrral.
Diákként felnéztem rá, felnőttként, kollégaként pedig – talán
nem hazudtol meg – barátivá vált
a viszonyunk. Sok dologban nem
értettünk, nem értünk egyet, sokat vitatkoztunk közéletről, politikáról. Próbáltuk meggyőzni
egymást, nem sok sikerrel.
Azonban soha nem akartuk legyőzni a másikat.
A búcsúzás mindig szomorú
dolog. Jelen esetben különösen
az.
Szabó Attila pedagógiai munkája mellett folyamatos kulturális, értékmentő-értékőrző-értékte-

remtő tevékenységet végzett.
Példát mutatott mindannyiunknak, miként kell(ene) hagyományainkat, a múlt értékeit,
Széchenyi szellemiségét megőrizni, továbbadni. Tudományos,
helytörténeti munkája példaértékű, melyre – sokunk nevében
mondhatom – reméljük továbbra
is számíthatunk.
A búcsúzás mindig szomorú dolog. Jelen esetben különösen az.
Biztos vagyok benne, hogy
Szabó Attila szívesen maradt volna Nagycenken, az iskolában továbbra is. Távozása egy negatív
folyamat része, amely az elmúlt
időszakban zajlik Nagycenken.
A búcsúzás mindig szomorú
dolog. Jelen esetben különösen
az. Akinek szeme van láthatja,
akinek füle van hallhatja, miért.
Döntését tudomásul véve, ezúton is további szakmai sikereket
és jó egészséget kívánok, kívánunk neki!
Az illetékestől pedig kérdezem: Ki lesz a következő…?
Bugledich Attila
képviselő

Megválasztották az új igazgatót
Lapzárta után érkezett a hír, hogy a képviselő-testület megválasztotta Hüse Gabriella személyében az iskola új igazgatóját. Gratulálunk,
és sok sikert kívánunk munkájához. Az igazgató asszonnyal terveink
szerint a Cenki Híradó következő számában olvashatnak interjút.

Kulturális Bemutató
A nagycenki Széchenyi István Általános Iskola énekkara, hangszeres szólistái, irodalmi színpada, mazsorett csoportja, modern táncosai,
néptáncosai telt ház előtt, nagy sikerrel mutatták be produkcióikat a
már hagyományosnak mondható Kulturális Bemutatón. A rendezvényt
most is egy meglepetés műsorszám zárta, Tóth Tibor és Bugledich
Attila gitárkísérettel adta elő a ’Nyolc óra munka, nyolc óra pihenés’
című számot. A rendezvényről további képek és videó az iskola honlapján található (www.cenksuli.honlapepito.hu).

Az Irodalomszakkörösök előadása nagy sikert aratott,
Németh Fannit „Jolánka” megformálásáért azóta is emlegetik

SULINFO
Tisztelt Nagycenkiek!
Nagyszerű sikerrel kezdődött
a tanév utolsó időszaka. A kisbajcsi német nyelvi versenyen
tanulóink: Poschinger Ágoston,
Sik Klaudia és Resch Alexandra
első helyezést értek el korcsoportjukban! Atlétikában szerepelt
kiemelkedően Horváth Zsuzsa
tanítványunk, aki a fertődi 1500
m-es futásban első helyezést elérve a megyei döntőbe jutott.
A Sopron és Vidéke Ipartestület
által szervezett szakképzési vetélkedőn iskolánk csapata a negyedik helyezést szerezte meg,
külön elismerésben részesült sikeres projektmunkájáért Szabó
Bence diákunk.
Az immár 25. éve megrendezett költészet napi találkozónkon ismét szép költeményekben
gyönyörködhettünk. Alsó tagozatosaink szép műsorral köszöntötték az édesanyákat és a nagymamákat. A mazsorett bemutatót
a tornacsarnokban csodálhattuk
meg. Irodalmi színpadunk, énekkarunk, tánccsoportjaink és szólistáink a kulturális bemutatón
kiemelkedő színvonalú előadásokkal lepték meg a közönséget
a Községháza zsúfolásig megtelt
dísztermében.
Sok ismeretlen tájat fedezhettek fel, új élményekkel gazdagodhattak tanulóink a Balaton-felvidéken, Bécsben, Budapesten,
Kőszegen és a környéken kirándulva.
Iskolánk udvara egy kisházzal
és padokkal gazdagodott a Szülői
Munkaközösség jóvoltából.
Az elsőáldozás és a bérmálkozás kiemelkedő eseménye volt

tanulóink és az őket felkészítők
hitéletének.
Örömmel jelenthetjük, hogy
nyolcadikosaink mindannyian az
első helyen megjelölt középiskolában folytathatják tanulmányaikat.
Végül engedjék meg, hogy 26
éves nagycenki iskolai tevékenységemet lezárva elbúcsúzzam
Önöktől.
Munkám során egyre inkább
szerettem volna a múló és divatos irányok helyett az ezer éves
keresztény és magyar értékekhez
igazodni. Széchenyi falujában
ez nem volt nehéz, hiszen olyan
elődök ösztönöztek egyre erőteljesebben, mint Széchenyi István,
Környei Attila, Keszei Dénes,
Pölcz István, és az ő felejthetetlen
tetteiknek példája, gazdag szellemi hagyatékuk. Úgy gondoltam,
hogy az iskolának és a községnek
ezen az úton együtt kell haladnia,
azt a nemes célt kitűzve, hogy
Nagycenk legyen a Széchenyikultusz ápolóinak és a nemzeti
megújulás híveinek zarándokhelye, a magyar Mekka.
Sokakkal együtt dolgozva szép
sikereket értünk el. A Széchenyi
és alkotásai témájú iskolai háziversenyek mellet tanulóink az
iskolák közötti vetélkedőkön is
egyre inkább bizonyították magas szintű felkészültségüket.
Kezdeményeztük a Nagycenk,
a leghűségesebb község cím
adományozását és elindítottuk a
Nagycenki füzetek könyvsorozatot.
A további együttműködést
felajánlva kívánok Önöknek nagyon szép sikereket!
Tisztelettel:

Szabó Attila

A Dirty Dance Sopron nagycenki csoportja is szerepelt a bemutatón

Óvodai Hírek
A 2008-2009-es tanévben 69
kisgyermek vett részt óvodai nevelésben.
Az általános iskolai tanulmányait szeptembertől 21 fő kezdi
meg.
A következő tanévre az áprilisi
beiratkozásnál 20 új gyermeket
írattak be hozzánk, akik augusztus végétől folyamatosan érkeznek majd közösségünkbe.
Tartalmas, mozgalmas tanévet
zárunk.
Rendezvényeink közül kiemelkedő jelentőségű a Szent György
napi vásár, amit idén immár 13.
alkalommal rendeztünk meg. A
programok iránt nagy volt az érdeklődés, ahol vendégeink népi
mesterségek bemutatóit, néptáncprogramokat láthattak. Ebben az
évben elfogadta meghívásunkat és
bemutatkozott nálunk a szili Hagyo
mányőrző Néptánc-egyesület.
Az érdeklődők láthattak még
jurta kiállítást, lehetett íjászkodni,
volt légvár, az óvó nénik előadása
szórakoztatta a vendégeket.
Középsős és nagycsoportos
óvodásaink áprilisban a FertőHanság Nemzeti Park Csapodi
István
Természetiskola
és
Látogató Központba kaptak meghívást.
A kirándulás élményeit a FertőHanság Nemzeti Park által meghirdetett “Az ébredő természet”
című rajzpályázatra lerajzolták.
Munkáikkal a nagycsoportosok
különdíjat nyertek és ezért ismét
részt vehetnek egy hansági kiránduláson.
Májusban a szülőkkel közösen
a szép, felújított győri állatkertbe
tettünk látogatást, ami nemcsak
a kicsik, a felnőttek számára is
élményekben gazdag nap volt.
Gyermekeink aktívan részt
vettek a falu rendezvényein.
Májusban a játszótéren, az
Ikva-parti napokon, a Hársfa

Fesztiválon műsorukkal színesítették a programokat. Külön köszönet ezért az óvó néniknek!
A 2009-es évre tervezett fejlesztési munkák nagy részét már
elvégeztük. Az Önkormányzat
anyagi támogatásával befejeztük
az ablakcserét. Idén 9 ablakot és
egy új ajtót készíttettünk, ezzel az
egész épület nyílászáróinak cseréje lezárult.
Az Ethofer KFT, a Széplaki
család és Czifra Béla nagypapa
által az intézmény új bejárati kapuval gazdagodott. Ezúton is köszönjük felajánlásukat!
A nyári időszakra fertőtlenítő
meszeléseket, mázolásokat, a bejárati részhez falburkolat készítését tervezzük. Szeretnénk az utcai
kerítést szülői segítséggel, saját
erőnkből felújítani és amennyi
ben anyagi forrásaink engedik
beépített szekrényekkel jelenlegi szertárunkat fejlesztő szobává
alakítani.
Nagyon sok külső segítséget
kaptunk idén is rendezvényeinkhez, az óvoda szépítéséhez.
Köszönöm mindenkinek, aki
anyagilag, munkájával, a rendezvényeken való részvétellel támogatta intézményünket!
Külön köszönettel tartozom a
Képviselő Testület tagjainak, a
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, a község vállalkozóinak, a lelkes szülőknek, a Szülői Szervezet
aktív tagjainak és nem utolsó sorban az óvoda dolgozóinak, hogy
mindig segítségünkre sietnek.
A nyári szünetre mindenkinek
jó pihenést kívánok, a gyermekek,
az óvoda dolgozói és a magam
nevében!
2009. június 03.

VII. Hársfa Fesztivál
A „Czenki” Hársfa Néptánc-egyesület hagyományos műsora az
idén új „vendégelőadókkal” is bővült, az óvodások pünkösdi királynéválasztása is szerepelt a programon a nagycenki és a sopronkövesdi néptáncosok által előadott koreográfiák mellett. Jó ötlet volt az
ovisok meghívása, hiszen a gyerekek szülei, nagyszülei - akik eddig
talán nem jöttek el a néptánc előadásra - is megismerhették a táncosokat, láthatták az általuk bemutatott táncokat, és remélhető, hogy a
jövőben is megtisztelik a fesztivált a jelenlétükkel. Büszkék lehetünk
táncosainkra, akik évek óta képviselik Nagycenket sokfelé az országban, s azon túl is. Örömteli látni, hogy gondot fordítanak az utánpótlás kinevelésére is - mindig vannak új arcok a tánccsoportban.

A VII. Hársfa Fesztiválon az óvodások pünkösdi királyné
választása kedves színfoltja volt az estének

II. Ikva Parti Mulatság
Az Ikva Parti Mulatság legnagyobb érdeklődésre számot tartó
eseménye az idén is a főzőverseny volt, az elmúlt évhez hasonlóan
sok (éhes és kíváncsi) érdeklődőt vonzott. A nagycenki íz-viadal
győztese ezúttal a peresztegi Pataki Géza és felesége lett, Major Zsolt
mesterszakács különdíját pedig Füzi Ernő és Steiner Jenő kapta, egy
éven keresztül ők lesznek a nagycenki “bográcsmesterek”.
A rendezvény két napján színes programokkal várták a gyerekeket és a felnőtteket a szervezők. Fellépett a Nagycenki Mazsorett
Csoport, a Dirty Dancing Tánccsoport, a Czenki Hársfa Néptánc
Együttes, megtekinthettük az ovisok műsorát, a legkisebbeket mesejáték szórakoztatta, a nagyobbak a Mercy együttes mulatós zenéjét
hallgathatták, majd este a Juice zenekar és Sláger Tibor sztárvendég
biztosította a jó hangulatot. Nagy érdeklődés kísérte a színvonalas
lovas bemutatót és a veterán autók-motorok felvonulását is.

Nemes Viktória
óvodavezető

Egy kép az óvoda dolgozóinak nagysikerű
„Piroska és a farkas” című előadásából

A főzőverseny sok érdeklődőt vonzott a sátorhoz

Nyári tábor körkép
1.) Hittantábor
Henczel Szabolcs atya biciklitúrára viszi
a gyerekeket Bükre a nyáron. Szállást a
büki plébánián kapnak, a nap nagy részében
strandolnak majd. A 3 nap, 2 éjszaka ára előreláthatólag 7 ezer forint körül alakul (csak
az étkezésért kell fizetni). A tábor pontos
dátuma még nem ismert, felvilágosítást a későbbiekben Szabolcs atyától lehet kérni.
2.) Focitábor
Bugledich Attila szakedző az idén is tart
focitábort két turnusban. Az első július 6-tól
10-ig, a második augusztus 3-tól 7-ig tart.
(Kellő számú jelentkező esetén júliusban
lesz még egy turnus is, kifejezetten az ovis
korosztály számára.) A gyerekek ebédet és
uzsonnát kapnak, illetve egész nap a rendelkezésükre áll hűtött ásványvíz. A tábor ára
turnusonként 12 ezer forint. Jelentkezni a 30
26 49 941-es telefonszámon, illetve a biosalvusbt@citromail.hu e-mail címen lehet.

Egyházközségi hírek
Az elmúlt hónapokban számos emlékezetes esemény történt egyházközségünk
életében. Május első vasárnapján az Anyák
napi szentmisén sok édesanyának és nagymamának lett könnyes a szeme a gyerekek
köszöntése, műsora alatt, és Szabolcs atya
őszinte, kitárulkozó szavainak hallatán.
Májusban került sor az elsőáldozásra
is. Az a napfényes vasárnap az elsőáldozók
számára örök emlék marad. A szentmise
játékos, örömteli hangulata a felnőtteket is
elvarázsolta.
A bérmálkozók Pápai Lajos püspök
atya jelenlétében részesülhettek a bérmálás
szentségében.

Mazsorett bemutató
A Nagycenki Mazsorett Csoport május 9én a Tornacsarnokban tartott bemutatót vendég tánccsoportok (Pet Jazz és a Dirty Dance
tánccsoport) fellépésével. Horváth Rezsőné
Renáta vezetésével a nagycenkiek több új
műsorszámot is előadtak. A bemutató után
tagtoborzásra is sor került.

Új koreográfiával is meglepték a közönséget
a cenki mazsorettesek

A délelőtt szórakoztató feladatok megoldásával telt az egyházközségi családi napon

Henczel Szabolcs atya köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki közreműködött az
Úrnapi szertartások, és az Egyházközségi
családi nap lebonyolításában:

3.) Napközis tábor Lövõn
A jelenleg Nagycenken is működő lövői Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
öt éve szervez napközis táborokat Lövőn.
Ebben az évben három napos táborba várják
az általános iskolások jelentkezését a július
2-től 4-ig tartó turnusban. A tábor programjában szerepel többek között játékos vetélkedő,
Bük-fürdői látogatás, erdei gyalogtúra gombaszakértő kíséretében, a röjtöki Vízimalom
és a Kastélyszálló megtekintése. A szervezők
a nagycenki jelentkezők esetében a Lövőre
történő átszállítást megoldják. Érdeklődni
Zudor Honóriánál lehet a 06/20-476-08-00
telefonszámon.

Az egyházközségi családok látogatása a
nyáron folytatódik, továbbra is a Soproni
utca van soron.

Az úrnapi körmeneten a deutschkreutzi
fúvósok is részt vettek

Az Úrnapi szentmise és körmenet az idén különösen szép volt.
Egyfelől a Nagycenk testvérközségéből,
Németkereszttúrból (Deutschkreutz) érkezett vendégek megtiszteltek minket jelenlétükkel, másfelől a körmenet az eddigiekhez képest hosszabb útvonalon haladt.
Henczel Szabolcs atyának Udvardi Imréné
tolmácsolta a kereszttúri plébános üzenetét, miszerint szívesen megismerkedne a
mi plébánosunkkal. Erre jó alkalomnak
mutatkozott Úrnapja, - az ausztriai körmenetre ellátogatott Szabolcs atya, az ottaniak
pedig vasárnap jöttek el hozzánk. Az atya
elmondta, a kereszttúriakkal ápolni szeretné a kapcsolatot, azt tervezi, hogy a nagycenki búcsúra is meghívja őket. Elmondta,
jó lenne, ha a búcsú hagyományait, régi fényét felélesztenénk. Az idei búcsúi
szentmisét az egykori nagycenki káplán,
Zsebedits József győri kanonok celebrálja,
jövőre pedig, Széchenyi István halálának
150. évfordulójának évében még nagyobb
ünnepet szeretne augusztus 20-án, illusztris papi vendéggel a szentmisén.
Az egyházközségi családi nap június
20-án volt. A rossz idő ellenére nagyon jól
sikerült, a délelőtt a Tornacsarnokban telt
versenyekkel, miközben Horváth János és
Horváth Rezső gulyást és paprikás krumplit
főztek. Az étel finomra sikerült, amit az is
bizonyít, hogy mind egy szálig elfogyott.

„Az Úrnapi körmenethez a testvérkapcsolatok ápolásában élen járt Udvardi
Imréné Annus, akinek ezúton hálásan
megköszönöm minden segítségét lelkipásztori munkámhoz, azt, hogy előkészítette a
fogadást. Köszönöm Horváth Jánosnak,
hogy mindenben úgyszintén komoly részt
vállalt, időt és energiát nem kímélve. A
sátrak elkészítésénél köszönetemet fejezem ki a Vám utca, Kiscenki utca, Soproni
utca, Gyár utca lakosainak, és a többi
segítőknek is más utcákból, hogy minden
sátor kifejezte Krisztus iránti szeretetüket és ragaszkodásukat. Köszönöm Keszei
István gyors híradását az eseményekről,
az általa készített fotókon mindenki végigkísérheti a nagycenki körmenetet az
interneten. Hálával tartozom a kórus közreműködéséért Kis Vidor tanár úrnak, és
a kar minden tagjának, hogy énekszóval
emelték ünnepünk fényét. Elsőként szeretnék köszönetet mondani Szabó Zsoltnak
és családjának, hogy vállára vette az
egyházközségi családi nap szervezését,
Hegedűs Ferencnek, Hegedűs Flórának,
hogy a színes programokat megszervezte. Köszönöm az ifjúsági csoportnak,
Hofstädter Viviennek, Horváth Annának
és Ragats Zsófiának, hogy részt vállaltak
a programok kivitelezésében. A főzésért a
köszönet Horváth Jánost, Horváth Rezsőt
ésUdvardiné Annust illeti. Továbbá köszönöm mindazoknak az asszonyoknak, akik
sütöttek, s mindenkinek, aki tett azért,
hogy ünnepeink színvonalát és fényét
emeljük. Voltak, akiket nem tudok név
szerint említeni, de az ő fáradságukat is
jutalom koronázza.”

SPORT
Ping-pong hírek
A bajnokságok befejeződtek, mi rendben
lejátszottunk minden mérkőzést. A tavaszi szezont eredményesebben zártuk, mint az őszit,
ennek köszönhetően megerősítettük helyünket
a középmezőny elejében. Külön öröm számunkra, hogy a Sopron városi bajnokságban
már számíthattunk fiataljaink segítségére is, és
az 5. helyen végeztünk.
Winkler Ernő

Lovas szakosztály
A Győr-Moson-Sopron Megyei Díjlovagló
Bajnokság első fordulója után, a megszerzett
pontok alapján a „Megye Legeredményesebb
Díjlovasa” címért folyó küzdelemben 1. helyen áll Horváth Ágnes (Horváth&Lukács
LK), a 3. hely egyelőre Németh Eszteré
(Nagycenki SE). Az „Ifjúsági Díjlovagló
Bajnok” kategóriában 1. helyen áll Soós
Bianka (Nagycenki SE), valamint a „Megye
Legeredményesebb Díjlovagló Klubja” címet
jelenleg a Horváth&Lukács LK birtokolja, ezt
követi 2. helyen a Nagycenki SE.
A Megyei Bajnokság 2. fordulóját 2009.
július 11-12-én rendezik meg a hidegségi Ilona
Majorban.

MEGHÍVÓ

Továbbra is remekül helyt állnak a pingpongosok a bajnoki küzdelmekben

Anyakönyvi hírek
Búcsúzunk
Szommer Istvánné
Ragats Anna 84 éves
Ragats Kálmánné
Gottlieb Rozália
Győrfi István 73 éves
Pinezits Dénes 50 éves
Szommer János
Pinezits Sándor 54 éves
özv. Tóth Lajosné
Ragats Ilona 89 éves
Horváth József 65 éves
Gáll Istvánné
Rákóczi Irén 58 éves

A Soproni Veterán Autó-Motor Klub nevében
szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját
az augusztus 30-ig hétvégente 10-17 óra
között nyitva tartó veterán autó és motor
kiállításra.
Helyszín: Nagycenk, Kiscenki u. 60.
(A volt malom épülete mellett)

A kiállításon közel 20 személyautó,
15 motorkerékpár, továbbá
tűzoltóautó, katonai teherautó,
Ikarus busz látható.
További érdekességként bemutatunk
egy fából készült méretarányos
1908-as OPEL modellt,
továbbá 25 db játékautó modellt
(Mercedes, BMW).

Roland továbbra is a
felnõttek élmezõnyében
Ragats Roland a nagycenki motocross
szakosztály egyetlen képviselőjeként már
most olyan sikereket tudhat magáénak, hogy
méltán lehetünk büszkék rá. A 15 éves fiatalember ugyan szerényen mesélt eddigi pályafutásáról, de otthonában sokasodó serlegei
bizonyítják elszántságának és kitartó munkájának eredményét.
Roland szinte előbb tanult meg motorozni,
mint kerékpározni: négy évesen már motoron
ült, tíz évesen rajthoz állt és, azóta rendszeresen versenyez. Édesapján kívül Horváth
Endre (Boni) segített elindulni pályáján, aki
- felismerve tehetségét – edzette és támogatta
az ifjú motorost.
Jelenleg heti 3-4 alkalommal 3-4 órát edz
egyedül, barátaival vagy édesapja segítségével.
2007-ben az egész évi eredményei alapján
85 ccm-ben a fiatal korosztályban első helyezést ért el, 2008-ban pedig már a felnőtt
kategóriában összesítésben a harmadik lett.
A 2009-es szezonban Roland már a
Dunántúl Kupa több versenyén szerepelt
eredményesen, jelenleg 125 ccm-ben az első helyen áll, és idén részt vesz az Ausztria
Kupa versenyein is, ott junior kategóriában
eddig a negyedik.
Idei eredményei:
2009. április:
• Kőszeg (Ausztria Kupa): 1. hely
• Bazita (Dunántúl Kupa): 1. hely
• Ajkarendek (Dunántúl Kupa): 2. hely
2009. május:
• Nagykanizsa (Dunántúl Kupa): 2. hely
• Parndorf (Ausztria Kupa): 3. hely
2009. június:
• Gellénháza (Dunántúl Kupa): 2. hely
• Kirschlag (Damianik Kupa): 2. hely
• Tapolca (Damianik Kupa): 2. hely
Roland célja, hogy jelenlegi kategóriájában egyre jobb legyen, és a jövőben magasabb kategóriában is kipróbálhassa magát.
Eddigi eredményeihez gratulálunk, és további sok sikert kívánunk neki!

Gratulálunk
Takács Betti (2009. 04. 07.)

Görög Adrienn és Takács Miklós kislánya

Boros Csanád Hunor (2009. 04. 24.)
Agócs Mónika és Boros Gábor kisfia

Tóth Mátyás (2009. 05. 04.)

Kurucsai Noémi és Tóth Gábor kisfia

Róka Pierre (2009. 05. 09.)

Lukács Anikó és Róka Imre Róbert kisfia

Horváth Kornél (2009. 06. 01.)

Németh Judit és Horváth Zoltán kisfia

Zátonyi Dorina Szilvia
(2009. 06. 13.)

Dandóczi Petra és Zátonyi Péter kislánya

Külön köszönet a Budapesti Közlekedési
Múzeumnak és a Győr-Moson-Sopron
Megyei Önkormányzatnak!

A kiállítás megtekintése
INGYENES!

Jöjjön el velünk egy időutazásra a régi
járművek világába!
Információ: 30/686-1305; 30/358-2186

Roland tavalyi és idei
serlegei társaságában
Újságot írta és szerkesztette:
Benke Éva és Rozmán Orsolya
Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Nagycenk
Szedés, nyomás: Stamp Design, Sopron

Magyar-osztrák vállalkozói adatbázis
Jelentkezzen Ön is a díjtalan
internetes adatbázisba

Nagy hazai és osztrák érdeklődés mellett zajlott le Sopron-Fertőd Kistérség Társulása szervezésében március 17-én a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban a REGIONET-aktív határon átnyúló gazdaság-fejlesztési program nemzetközi nyitókonferenciája.
A szervezők szerint a mai gazdasági helyzetben a gazdasági élet szereplőinek egyszerre két
feltételnek kell megfelelni:
Rövid távon alkalmazkodni kell a megváltozott körülményekhez, de már ezzel párhuzamosan egy
hosszabb távú stratégiai gondolkodás is szükséges.
A válságot ugyanis mindig egy fellendülés követi. A nyertesek azok lesznek, akik képesek gyorsan alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, akik képesek megújulni, akik innovatív megoldásokkal alapozzák meg jövőbeni fejlődésüket.
Új utak keresésére, újszerű hozzáállásra, új gondolkodásmódra van szükség.
Egy nagy átrendeződés folyik a világban, és az várható az egyes térségek, régiók között is. Az,
hogy a válságból megerősödve kerülünk-e ki főként rajtunk múlik.
Az Európai Unió támogatásával folyó REGIONET-aktív gazdaságfejlesztési programban 4 magyar és 10 osztrák határ menti kistérség vesz rész.
A határon átnyúló gazdaságfejlesztési program is egy lehetőséget nyújt arra, hogy együtt, egymást erősítve, új megoldásokat alkalmazva lendületet adjunk térségünk fejlődésének.
A program keretében sok más mellett egy közös magyar-német nyelvű vállalkozói, gazdasági
internetes adatbázist hozunk létre, mely nagyban elősegíti majd a gazdasági kapcsolatok
élénkítését, új üzleti partnerek találását, új gazdasági kapcsolatok kialakítását, piacszerzést. Ebben magyar részről a Sopron-Fertőd Kistérség, osztrák részről pedig a Schneebergland Kistérség vállal vezető szerepet.
A magyar-osztrák adatbázisban mindazok a vállalkozások szerepelhetnek, akik saját vállalkozásukról adatot szolgáltatnak: Cég neve, címe, vezetője /képviselője/ kapcsolattartó, tevékenységek, elérhetőség(ek), egyéb Önök által fontosnak tartott információk / pl. cég bemutatása, termékek, szolgáltatások, referenciák stb./.
Az adatbázishoz való csatlakozás díjtalan, és nagyon egyszerűen, az adatok megadásával, elküldésével történik.
Az adatbázisba jelentkezni a mellékelt adatlap kitöltésével, vagy pedig az adatok, információk email-en történő megküldésével lehet.
További információk: Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása
(9400 Sopron, Széchenyi tér 1., Telefon: 99/506-873, Telefax: 506-871,
E-mail: sopronikisterseg-4@kisterseg.sopron.hu)

ADATLAP
A közös magyar-osztrák internetes adatbázishoz
A vállalkozás neve: .......................................................................................................................
Címe:

.......................................................................................................................

Tevékenységi köre: .......................................................................................................................
Elérhetőségek:

.......................................................................................................................

A vállalkozás vezetője/képviselője/kapcsolattartó: .........................................................................
.........................................................................................................................................................
Az Önök által szükségesnek tartott információk /pl. cég bemutatása, termékek,
szolgáltatások/: (E rovat kitöltése nem kötelező, de hasznos. )
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Kérjük, hogy az adatlapot, illetve e-mail esetén az adatokat a Sopron-Fertőd Kistérség
Irodája számára küldjék meg (9400 Sopron, Széchenyi tér 1. Fax.: 99/506-871,
E-mail: sopronikisterseg-4@kisterseg.sopron.hu), vagy pedig
Kováts Árpádhoz, Sopron MJ Város Kereskedelmi és Iparkamara Titkárához juttassák el.

