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Nagycenk közéleti lapja

Ragats Anna: „Egybõl a mélyvízbe dobtak”

Fiatal nagycenki
kosarastehetség a SMAFC-ban

A nyolcadikos Ragats Anna augusztus
óta kosarazik. Nagyon élvezi az edzéseket,
újabban ez áll az első helyen az életében.
Versenyeken is részt vett már a csapatával,
úgy érzi, rátalált a neki való sportágra.
Az ember nem is gondolná, mire is jó egy
zarándoklat! A nyári, római zarándokúton
Anna is részt vett a szüleivel és a testvérével.
Ott figyelt fel rá Palkovits Tamás, a SMAFC
kosárlabda-edzője, aki, mint később kiderült, „vadászik” a magas lányokra. Amikor
meglátta Annát a maga 186 cm-ével, rögtön
megkérdezte, nem járna-e szívesen az egyesület kadett csapatába.
- Az első alkalommal, augusztus 3-án apu
is elkísért. Akkor játszottam először. A többiek már régóta jártak edzésre, én még az
instrukciókat se nagyon értettem, mondhatom, hogy bedobtak a mélyvízbe. De mind
az edző, mind a többiek sokat segítettek.
Palkovits Tamás egyébként sem csak edző,
olyan, mint egy pótpapa – meséli Anna.
A nyári szünetben hetente két edzés volt,
ma naponta jár be busszal Sopronba, az egyetem Krasznai-csarnokába edzésre a fiatal kosarastehetség. – Szelektálni kellett a délutáni
elfoglaltságok között. Ma a kosárlabda áll az
első helyen, persze nem mehet a tanulás rovására, és a néptáncot is nagyon szeretem.
- Ő a legfiatalabb, egyben a legmagasabb a
csapatban – meséli Ragats Gyula, az édesapa. –
Nagyon élvezi Anna a sportolást, már versenye-

ken is voltak, jártak Szolnokon és Budapesten.
Az utóbbi megmérettetésen ő „fogta” Gundel
Takács Gábor lányát, négy csapatból a soproniak lettek az elsők – meséli büszkén.
Anna egyébként a Fáy András
Közgazdasági,
Üzleti
és
Postai
Szakközépiskolába készül német-informatika szakra, de az biztos, ha adottságaival jól
bánik, nagy kosaras jövő áll előtte…

Ifjú kosarastehetség: Ragats Anna

2009. szeptember

SZÜRETI
NAPOK 2009
Az idén szeptember 25 -27. között kerül
megrendezésre a XIV. Nagycenki Szüreti
Napok.
Pénteken este 8-kor a Lord együttes koncertjével kezdődik a rendezvény. Szombaton
délután 3 órakor indul a szüreti felvonulás,
menet közben a cenki hölgyek és urak
kínálják süteménnyel és borral az érdeklődőket. A felvonulás után színes programok
lesznek a rendezvénysátorban, fellépnek a
„Czenki” Hársfa Néptánc-egyesület táncosai, a Nagycenki Mazsorettek, bemutatót tart a Dirty Dance Sopron, zenél a
Crazy Daisy Jug Band, és magyar nóták
is lesznek, Megyeri Zsuzsanna előadásában (kíséri Völcsei Albert). Az esti szüreti
bálon a Club 7 együttes szolgáltatja a zenét.
Sztárvendégként az Irigy Hónaljmirigyet
köszönthetjük a színpadon.
Vasárnap délelőtt 10 órakor ünnepi
szentmise lesz a Szent István plébániatemplomban, délután 1-kor a focipályán
Nagycenk-Balf női labdarúgó mérkőzés
lesz, 2-kor és 4-kor férfi tartalék, illetve felnőtt labdarúgó mérkőzéseket játszik Nagycenk és Sopronhorpács csapata.
A sátornál délután 3-kor a Fekete Nap
Történelmi Társaság tart harci bemutatót,
majd Rosta Géza gyerekműsora következik. 5-től a Rumungo Együttes játszik
cigány népzenét, fél 6-tól a Csiszár-duó
zenél. Vasárnap a műsorok után lángos,
gulyásfőzés, és tábortűz várja az érdeklődőket.

60. házassági évforduló
A Szent Imre utcában élő id. Fekete János
és felesége, Ilonka néni június 25-én ünnepelték a 60. házassági évfordulójukat.
- Gyerekkorunktól kezdve ismerjük egymást, mindketten a Békavárban laktunk.
Tizenhat évesen már vasárnaponként együtt
sétálgattunk. Lakott ott egy ember, aki zenélt, harmonikán játszott, azt hallgattuk.
Szép idők voltak!
1949-ben kötöttek házasságot, három
gyermekük, 2 fiú és egy lány született. Ma
már nem csak nagy-, de dédszülők is, dédunokájuk, a kis Emma most lett iskolás.
Arra a kérdésre, hogy van-e valamilyen

recept, titok vagy tanács a hosszú, boldog házassághoz, azt felelték, nincs semmi
„egetverő”.
- Soha nem perlekedtünk – mondja Ilonka
néni. János bácsiról azt meséli, hogy csendes, jó ember. – Nem iszik, nem dohányzik,
nem járt el sehova.
A házaspár ma is csendesen él, Ilonka
néni nehezen mozog, a kertben János bácsi
dolgozgat. Június 25-én, kettejük ünnepén
az egész család összejött a Szent Imre utcai
házban. Évfordulójukhoz mi is gratulálunk,
és még sok, boldogságban eltöltött évet kívánunk nekik!

60 éve együtt jóban, rosszban:
id. Fekete János és felesége, Ilonka néni

Önkormá nyzati Híre k
Tisztelt Lakosság!
2009 szeptemberében a 2009.
május 28. napi testületi ülés óta
eltelt időszak Testületi üléseiről
szóló összefoglalót tárom Önök
elé.
Mint minden alkalommal,
most is 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 2009.
június 25. napján megtartott
ülésén Tóth József, Fertőboz
társközség polgármesterének jelenléte mellett meghallgatásra
kerültek az óvodavezetői és iskolaigazgatói álláshelyre jelentkező pályázók. Mindkét magasabb
vezetői álláshely esetében megfontolta a Képviselő-testület a
Közalkalmazotti Tanács és a Szülői
Munkaközösség véleményét, és a
döntésük meghozatalánál a meghallgatások alapján kialakult benyomások mellett a legnagyobb
súlyként az ott hozott döntéseket
vette figyelembe. Az óvoda vezetői állást a továbbiakban is
Nemes Viktória óvodavezető asszony tölti be, az iskolaigazgatói
álláshelyre Hüse Gabriella igazgatóasszony kinevezése történt meg.
Mindkettejük munkájához soksok sikert és eredményt kívánok
ezúton is! Próbaidejének leteltét
követően megtörtént a közterületgondnok munkabérének korrekciója is, illetve szintén a zárt ülés
keretében döntés született a bérlőkijelölési jogát gyakorló GyőrMoson-Sopron Megyei Rendőr
Főkapitányság által előírtak figyelembevételével a kijelölt bérlővel kötendő megállapodásról. A
nyílt ülés első napirendi pontjának
tárgyalását megelőzően meghallgatásra került Rozmán Balázsné.
A Vám utcában lévő vízelvezetési árok nem tölti be funkcióját,
ennek tisztítására szerette volna
személyesen felhívni a Testület
figyelmét. Felvetette továbbá a
közterületek gondozására, a köz-

terület foglalására hozott rendelet
módosításának szükségességét.
Minden képviselő fontosnak tartotta a vízelvezető árok kitisztítását, és annak vizsgálatát, hogy
milyen eszköz beszerzésével, milyen munkálatok elvégeztetésével
tölthetné be tényleges szerepét.
Kisebb vita alakult ki a rendeletmódosítás szükségességéről is. A
TAEG Zrt. nyújtott be támogatási nyilatkozat iránti kérelmet az
általa benyújtandó pályázathoz,
mellyel a Kastélypark nyerhetne
egy új, szebb köntöst, a növények frissítésével. Természetesen
ezen nyilatkozat kiadását valamennyi Képviselő támogatta. Ezt
követően Polgármester úr ismét
beszámolt az elmúlt időszak eseményeiről. Majd Bugledich Attila
tájékoztatta a Képviselő-testületet a Turisztikai Bizottság ülésén
történtekről. Több, a költségvetésben előre nem szerepeltetett
kiadás elfogadása után átgondolták a Képviselők, hogy az iskola
egy használaton kívüli részében
megvalósulhatna egy családi napközi. A fejlesztést egy alapítvány
kezdeményezte, s remélhetőleg
megvalósul, a bölcsőde hiányát
pótlandó.
2009. július 30. napján megtartott rendkívüli ülésen polgármester úr szintén beszámolt a
munkájáról. Majd egy ismételt
határozattal megerősítették az
iskolaigazgató-helyettesi státusz
fenntartását, annak szükségességét. Majd döntést hoztak arról,
hogy a tavalyi évhez hasonlóan
2009/2010 tanévben is biztosítja a
Képviselő-testület az iskola valamennyi diákja számára a 2.000,-Ft
iskolakezdési támogatást. Kérelem
érkezett egy közterület használati
díj mértékének csökkentésére is,
mely kérelmet sajnos nem lehetett
támogatni. Polgármester úr kérésére a Képviselő-testület tárgyalta
a Cenki Híradó szerkesztésére vonatkozó valós, vagy vélt problémákat, azonban nem érezte szükségét egy vizsgálóbizottság létrehozásának. Figyelembe vették,
hogy a Cenki Híradó megjelenését
megelőzően minden Képviselő
és a jegyző is felhívást kap arra,
hogy küldjék meg a szerkesztők
felé megjelentetni kívánt írásukat;
majd a megjelenést megelőzően
szintén lehetőség van a teljes lap
megtekintésére.

Meghirdetésre került, hogy
a Képviselő-testület az ülését
2009. augusztus 27-én tartja a
meghirdetett közmeghallgatást
követően. A közmeghallgatáson
ismét lakossági igényként merült
fel a közterület foglalási rendeletben kiszabott terhek, fizetési
tételek vonatkozásában a méltányosság alkalmazása, illetve a
díjak csökkentése. Továbbá egy
Nagycenk, Rákóczi utcai lakos
ismételten kérte azt, hogy szombati és vasárnapi napokon ne lehessen a községben füvet nyírni,
mert az zavarja a pihenni vágyók nyugalmát. Amennyiben az
ilyen irányú tiltásra a Lakosság
nagyobb része igényt tart, kérem jelezzék a Képviselőik felé, hiszen egy család kérésére
ilyen tiltó szabályozást bevezetni
nem lehet. A közmeghallgatást
követően az elrendelt szünetben néhány képviselő távozott
és így a Testület határozatképtelensége miatt a testületi ülést a
Polgármester úr bezárta.
A meghiúsult Képviselő-testületi ülés 2009. szeptember
03-án (csütörtök) 18 órakor
került megtartásra csökkentett
számú napirendi pont mellett.
A Képviselő-testület elfogadta
a Beszámolót az önkormányzat
és szervei 2009. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról,
majd az önkormányzat 2009. évi
költségvetésének I. módosítását,
és a második félévi munkatervet.
Örömmel hallgatták meg az illegális „szeméttelep” rekultivációja
tekintetében érkezett KEOP 2.3.0
pályázat nyertességéről szóló tájékoztatót, hiszen ez a tény mázsás terhektől szabadította meg
az elkövetkezendő évek költségvetését. Úgy tűnik már minden
akadály elhárult a rekultiváció
pályázati forrásból történő megvalósítása elől. A Képviselő-testület döntést hozott az ún.: 25-ös
őrház - nagycenki 0249/6 hrsz-ú
1821 m2 alapterületű – lakóház,
udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kéréséről a
magyar államot képviselő MNV
Zrt.-től; továbbá vizsgálta a
Dózsa körúton lévő beépítetlen
terület ingatlanok értékesítésének
mielőbbi lehetőségét. Sajnos az
egyéb pályázati lehetőségek vizsgálata során csak arról tudtak ha-

tározni, hogy tekintettel arra, hogy
az Önkormányzat a már meglévő
és elnyert pályázatok önrészének
biztosítása mellett már nem képes több pályázatot benyújtani,
hiszen további önrészeket biztosítani a költségvetés nem képes.
Azonban közös feladat továbbra
is a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, hiszen nagyon
nagy eredményt jelentene például egy az útjaink felújítására
benyújtható pályázati lehetőség.
A Közoktatási, Közművelődési,
Kulturális és Sport Bizottságba
új külsős tagként Hüse Gabriella
igazgató asszonyt választotta meg
a testület a leköszönt Szabó Attila
helyére. Majd elbírálásra került
egy rendezési terv alól történő kivonás iránti kérelem, továbbá címerhasználati kérelmek, valamint
egy országos verseny megtartása
céljából a Sportcsarnok kedvezményes használata iránti kérelem
is. Mindegyik kérelmet kedvező
elbírálásban részesítették.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Filátz Józsefné
jegyző
Polgármester úr felhívásának
megfelelően kérem a Község lakosságát, hogy a Cenki Híradó
előző számában megjelent, általam készített beszámolóból az
első hasábon a 2009. március
26. napján megtartott testületi ülés hírei között a 9. sorban
megjelent mondatot a “rendhagyó módon” kifejezés nélkül értelmezzék. A mondat a korrekciót
követően helyesen így hangzik:
Ezt követte a polgármester úr
beszámolójának meghallgatása
az elmúlt időszak eseményeiről.
Filátz Józsefné jegyző

Ami a Cenki
Híradóból kimarad…
Az augusztusban Ivánkovics
Ottó polgármester úr által
megjelentetett, „Ami a Cenki
Híradóból kimaradt” című
kiadványhoz írt hozzáfűznivalómat a www.biosalvusbt.
honlapepito.hu oldalon, a
Hírek, aktualitások menüpontban olvashatják.
Benke Éva szerkesztő

Tisztelt Olvasók!

Kérem, a lenti írást annak tudatában olvassák, hogy személyes találkozásunk alkalmával
az érintett hölgy arról tájékoztatott, lépéseket tett az ügy tisztázása érdekében. Amint érdemi
információk birtokába jutunk,
tájékoztatjuk Önöket az újságban, illetve a község honlapján.

Itt szeretném leszögezni,
hogy a „nagycenki csoport”
esetében nem a segítő szándék
kérdőjeleződik meg, de azt mindenképpen el kell kerülni, hogy
egy nemzetközi segélyszervezet nevével visszaéljenek, illetve azt bárki saját önös céljaira
használja fel.
Benke Éva

„Újfajta szélhámosság
Ügyes trükköt eszelt ki egy hölgy, aki rendszeresen becsapja az
Önkormányzatokat. Négy gyermekével letelepszik egy településen, beíratja őket a helyi iskolába. Egy idő után megjelenik a polgármesternél
és bejelenti, hogy ő a Máltai Szeretetszolgálat megbízásából a faluban
máltai csoportot szervez. Nagyvonalúan elfogadja a csoport létesítéséhez felajánlott segítséget, majd egy távolabbi településre költözik és ott
próbálkozik. Eddig Győr-Sopron és Fejér megye területén fogott „csoport alapításba”.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat képviseletében kizárólag írásos
meghatalmazással ellátott személyek léphetnek fel. A legkisebb gyanú
esetén a meghatalmazás érvényessége egy telefonhívással is ellenőrizhető, ha kapcsolatba lépnek a területhez tartozó régióközpontunkkal.”

A Magyar Máltai Szeretet
szolgálat honlapján olvasható a
fenti felhívás, melyhez sajnálatos
módon Nagycenknek is köze lett.
Egy közeli településen működő
máltais intézmény vezetőjének
ismerősen csengett a nagycenki
csoport megalakulását is kezde-

ményező hölgy neve. Kiderült,
hogy ugyanarról az egyénről
van szó, akiről a felhívásban is
írnak. Sajnálatos, hogy a nagycenki illetékesek közül senki
sem győződött meg arról, hogy
tulajdonképpen milyen feltételei
is vannak egy máltais csoport

létrehozásának, a név használatának, stb.
A szeretetszolgálat Szervezeti
és Működési Szabályzatában
a tagságra vonatkozóan az áll,
hogy „az alapszabály feltételeinek megfelelő tagjelölt az írásos
felvételi kérelmet a helyi csoport vezetője útján nyújthatja
be a régió vezetőségének, mely
azt – véleményével ellátva – az
Ügyvezetőséghez továbbítja. A
kérelem tartalmazza a tagjelölt
rövid önéletrajzát, a helyi szervezet javaslatát, részletezve benne a tagjelölt legalább egy éves
tevékenységének rövid leírását,
a helyi szervezet lelki vezetőjének javaslatát, a régió vezetőségének véleményét a helyi
szervezet javaslata alapján, két
aktív MMSz tag ajánlását, 2 db
új igazolványképet. A kérelmet
a kérelmezőn kívül alá kell írnia
a két ajánló MMSz tagnak, a
helyi vezetőnek, az illetékes (helyi vagy regionális) lelki vezetőnek és a régióvezetőnek.” Ezen
túlmenően a tagsági viszony a
következőképpen jön létre: „Az
Ügyvezetőség a rendes ülésein
az Alapszabályban foglaltak szerint dönt a tagfelvételi kérelmekről, és határozatáról írásban értesíti a kérelmet továbbító régió
vezetőségét, amely tájékoztatja

a tagjelöltet és a helyi csoport
vezetőségét a döntésről.”
Kérdem, hogy mindez a nagycenki csoportalakítás esetében
megtörtént-e? A csoport nevében
mindenütt eljáró, a felhívásokat
aláíró Ivánkovics Ottó polgármester felelőssége lett volna
tájékozódni, és meggyőződni a
dolgok szabályos menetéről.
A fentiek ismeretében állítható, hogy Nagycenken nem
alakulhatott meg a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat csoportja, mivel egy ilyen csoport
megalakulásának szigorú feltételei vannak. Éppen ezért felvettem a kapcsolatot a fertődi Máltai
Szeretetszolgálat Gondviselés
Háza igazgatójával, és a segítségét kértem abban, hogy a szabályoknak megfelelően, jogszerűen
alakulhasson meg a nagycenki
csoport.
Benke Éva
A témával kapcsolatos közleményét a polgármester jóval
lapzárta után juttatta el hozzánk, így az, illetve az arra
írt válasz a jelen lapszámba
már nem fért be, de Nagycenk
hivatalos honlapján, a www.
nagycenk.hu-n teljes egészében
olvasható.

SULINFO
Szempillantás alatt elrepült a
nyár. A 2009/2010-es tanévnyitó ünnepélyünket augusztus 31én a sportcsarnokban tartottuk,
ahol a leendő elsős tanulók is
bemutatkoztak. Polgármester úr
mindenkinek sok sikert kívánt az
új tanévhez, melyet iskolánk új
igazgatója nyitott meg.
Az idei tanévet 128 fővel
kezdtük. A tanulás mellett nagyon sok szabadidős tevékenység vár tanulóinkra.
Az első ilyen esemény szep
tember 21-e, Széchenyi István
születésnapjának méltó megünneplése volt. A nap délelőttjén,
akadályversenyen vettek részt tanulóink. Délután 17.00 órától pedig ünnepi műsort szerveztünk a
község valamennyi lakója számára. Az iskolai honismereti szakköröseink csapata ezen a napon,
Kapuváron a Széchenyi iskolák
találkozóján képviselt minket.

Értesítjük iskolánk valamennyi tanulójának szülőjét, hogy
szeptember 28-án összevont iskolai szülőértekezletet tartunk,
melyre mindenkit szeretettel várunk!
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a H1N1 típusú influenza megelőzése érdekében
otthon is fektessenek hangsúlyt
arra, hogy a higiéniai szokásokat mindig, minden helyzetben
betartsák a tanulók az iskolában tartózkodás ideje alatt.
Tünetei lehetnek: láz, köhögés,
torokfájás, orrdugulás, orrfolyás,
izomfájdalom, fejfájás, fáradtság,
hidegrázás, hányinger, hányás.
Amennyiben ilyet észlelnek,
forduljanak a háziorvoshoz!
A szeptembert vidám szüreti
napokkal zárjuk, ahol intézményünk is képviselteti magát.
Paárné Kelemen Anikó

Új tanév új tervekkel
,,Minden út, a leghosszabb
is, az első lépés megtételével
kezdődik, de mindegyiket meg
kell tenni ahhoz, hogy célhoz
érjünk.”

Iskolánk új igazgatója:
Hüse Gabriella
Az új tanévben új igazgató
kezdte meg munkáját a Széchenyi
István Általános Iskolában. Hüse
Gabriellával a többség a tanévnyitón találkozhatott először.
Az igazgatónő a fenti idézettel
kezdte bemutatkozó beszédét.
Ott is elmondta, hogy milyen
tervei, elképzelései vannak az új
tanévben, mit vár el diákoktól,
pedagógusoktól, szülőktől.
- A közös nevelő-oktató munkára helyezem az idei tanévben a hangsúlyt. A következetes munkavégzés híve vagyok.

Fontosnak tartom a rendet, fegyelmet, tisztaságot. Ezt várom
el magamtól és környezetemtől
egyaránt – kezdi a beszélgetést
az igazgatónő.
Hüse Gabriella tanító szakon
végzett a debreceni Tanítóképző
Főiskolán. - Huszonnégy éve vagyok a pedagógusi pályán. Ebből
tíz évet igazgatóként dolgoztam.
Volt olyan tanévem, amikor három falu hat intézményét (három
óvodát, három általános iskolát) kellett társulás formájában
igazgatnom. Amikor Egyházas
faluból eljöttem, azt hittem, elhagyom a pedagógus pályát, de
teljesen elszakadni nem tudtam,
szakmai cikkeket írtam, és közben figyeltem a pályázatokat, így
kerültem Nagycenkre.
- Tapasztalataim szerint túlóvjuk a gyerekeket, ezáltal megfosztjuk őket attól, hogy önállóságuk kibontakozzon – folytatja.
- A szülők hajlamosak átvállalni
a feladatokat a gyermeküktől,
ezáltal a tanulók problémamegoldó képessége nem fejlődik,
próbálkozás helyett könnyen
feladják és gyakran a ,,nem értem, nem tudom” kifejezések
mögé bújnak. Ahhoz, hogy felnőttként megállják a helyüket az
életben, kitartásra, szorgalomra
van szükség. A szülőnek és a
pedagógusnak összefogva, szeretetben és megfelelő korlátokat

Óvodai Hírek
A nagycenki óvoda a nyári
szünet után augusztus 24-től fogadta ismét a gyermekeket.
Zárva tartásunk ideje alatt lezajlottak a karbantartási és fejlesztési munkálatok.
Fertőtlenítő meszeléseket végeztettünk, megtörtént a beltéri
ajtók mázolása, az előterünk fala
új burkolatot kapott. Szülői és
dolgozói összefogással felújítottuk az óvoda kerítését.
Sajnos az elavult konyhai
csatornahálózat csőrepedés miatt azonnali cserére szorult, de a
gyors vízvezeték szerelői beavatkozás lehetővé tette a konyha folyamatos zavartalan működését.
A nevelői szobánkba szülői
segítséggel beépített szekrényt
készítettünk szakmai anyagaink
raktározásának céljából. Emiatt
felszabadult egy helyiségünk,
amit a gyermekek egyéni képességfejlesztő foglalkozásaira szeretnénk berendezni. Ide
kisméretű gyermekszoba bútor
felajánlását szívesen elfogadnánk.
Óvodánkba 23 új kisgyermek
iratkozott be. Őket szeptembertől várjuk folyamatosan.
Befogadásuk után óvodánk
gyermeklétszáma eléri a 75 főt,
ami az intézmény 100%-os kihasználtságát jelenti.
Óvodánk Helyi Nevelési
Programjában a népi kultúra ápolását tűzte ki céljául. Az
óvodába lépés első pillanatától
a nevelés szerves része a hagyományápolás. Minden jeles napot
egy hosszabb előkészület vezet
be, amelyhez a gyermekek kíváncsiságát kielégítve folyamatosan, változatos tevékenységet
biztosítunk.
Idén is lehetőség van a gyermekek részére a német nyelv-

vel való játékos ismerkedésre,
modern tánc gyakorlására, és
fociedzésekre. A gyermekek
szórakoztatására bűvészt, zenei
előadót hívunk, bábelőadásokat
szervezünk. Külön kirándulást
tervezünk a középső és nagycsoportosokkal a Fertő-Hanság
Nemzeti Parkba, a soproni
Erdészeti Egyetem botanikus
kertjébe, ahová meghívást kaptunk.
Sok közös programra készülünk a szülőkkel együtt, ahol jó
alkalom nyílik a szoros partnerkapcsolat kialakítására, elmélyítésére.
A szülői értekezleteken, nyílt
napokon, farsangi mulatságunkon, anyák napi és évzáró
ünnepélyünkön túl szeretettel
várjuk a családokat Márton-napi lampionos felvonulásunkra,
Szent György-napi vásárunkra,
az év végi közös szalonnasütésre, gyermeknapi kirándulásukra.
Ebben a tanévben a Fertő tóhoz
készülünk.
Az idei évben a nevelő testület kiemelt feladatának tekinti
az érzelmi nevelést, balesetvédelmet.
A témák feldolgozásához a
szülőknek, pedagógusoknak előadásokat szeretnénk szervezni
külső szakemberek meghívásával.
Arra törekszünk, hogy mind a
gyermekek, mind a szülők elégedettek legyenek az óvoda munkájával.
A 2009-2010-es tanévhez sikeres együttműködést, együttnevelést kívánok!

szabva, együtt kell ezen munkálkodnia.
Az igazgatónő a gyerekekkel
a tanórákon nap, mint nap találkozik majd, rajzot, éneket tanít
és a tanulószobai munkában segíti a következő órára készülést.
- Bízom abban, hogy a szülők
partnerek lesznek a nevelésben.
Az iskola nyitott, bármikor kereshetnek, hívhatnak. Terveim
szerint rendszeresen találkozom
majd a Szülői Munkaközösség
tagjaival. A rendezvényeink
nyitottak, mindenkit szeretettel
várunk, és tanulóink továbbra is
jelen lesznek a település rendez-

vényein is. Nagyszerű partnerekre találtam Nagycenken. Mióta
itt vagyok, sok segítséget kaptam a munkatársaimtól, az önkormányzattól, a Polgármesteri
Hivatal dolgozóitól, óvodától,
az eddig megismert szülőktől.
A kollégáimmal fontos számunkra, hogy az iskolában az
alapkészségek fejlesztését, a fejlesztő munkát, az információs
társadalomban történő eligazodást, az idegennyelv-oktatást, a
testedzést, a mozgás szeretetét
kiemelten kezeljük. Ehhez a
munkánkhoz minden segítő kézre szükségünk lesz.

Nagycenk, 2009. szeptember 12.
Nemes Viktória
óvodavezető

ROMA O AETERNA!
„Róma örök”- olvashatjuk a címben. Sokszor
halljuk az előbbi meghatározást. Vagy: Róma,
az örök város. Örök város. Róma. Kicsit elcsépelt fogalom a mai, sokszor mindenféle
igényességet nélkülöző világunkban. Kicsit rá
szeretnék világítani ebben az élménybeszámolóban azokra a dolgokra, értékekre, amelyekkel
zarándoklatunk során találkoztunk.
Mindenki tudta, ha úgy vesszük nyílt titok
volt, hogy Szabolcs atya a nyár folyamán zarándoklatot szervez Rómába. (Amely város, valljuk be, sok ember álmainak netovábbja.) Aztán
eljött az alkalom, lehetett jelentkezni „álmaink”
utazására. Rengeteg ember jelezte érdeklődését,
és felkerült a listára. A hetek az előkészületek
és az utazás szervezésének jegyében teltek,
míg végül június 28-án, egy eléggé esős vasárnapi délutánon kezdetét vette egy nem éppen szokványos, afféle „könyörgő” szentmise.
Főcelebránsa Páter Somorjai Ádám, vatikáni
követ volt. (Ezúton is szeretnék kifejezni hálánkat iránta.) Majd miután bemutatta lelkipásztorunkkal az áldozatot, mindenki elfoglalta helyét
a buszokon, és elindult a karaván.
Sok viszontagság (dugó az autópályán, korgó gyomor és táskás szemek☺) után hétfőn,
a déli órák körül megérkeztünk szállásunkra,
Róma egyik külső kerületébe. (Házigazdánk
Signora Anna volt.) Igazi mediterrán táj vett körül bennünket: pálmafák és leanderek sokasága.
Délután (miután sikeresen beilleszkedtünk az
olasz tömegközlekedés és autóforgalmi sajátságok közé ☺) megnéztük a Colosseumot és
a Forum Romanumot (ahol szerintem mindenki meglepődött Romulus és Remus szobrának
méretén.) Ezek a helyek (ha szabad úgy fogalmaznunk), úgy nőttek ki a város centrumában,
mint földből a gomba. Érzéseinket nem tudom
pontosan kifejezni eme épületek láttán, legyen
elég csak pár szó, amit ki tudtunk mondani:
Uram atyám! Te jó ég! Azta! Ezzel pedig ki is
merült legtöbbünk agyi kapacitása arra a napra.
Hisz nemcsak a fáradtság, hanem a forróság is
kínzott bennünket. (Megjegyzem a nap tűző
sugarai ellenére még le sem égtem. Habár nem
tudom, hogy a géneknek, vagy inkább a naptejnek köszönhetem. De utóbbira gyanakszom.)
Érdekes volt látni a Colosseum alját, ahol
egykor a vízvezetékek feküdtek, vagy a nézőteret, amelyben a római polgárok élvezhették az
„igényes” szórakoztatást. (Ajánlott a Gladiátor
c. film.) A Forumon a már említett farkas
szobron kívül a Vesta-szüzek templomának
maradványait, és az örök dicsőséget hirdetni
hivatott diadalívet csodálhattuk meg. Miután
végeztünk a látnivalók megtekintésével, éhségünket egy hangulatos kis olasz étteremben
csillapítottuk. De előtte levezetésként a Szent
Péter Láncai nevű templomban turistáskodtunk, ahol olyan előkelő társaságunk volt, mint
pl.: Michelangelo Mózes szobra. (Éppen csak
hogy meg nem szólalt.)
Második nap (a korai kelés után) a Szent
Péter bazilika felé vettük az irányt. Döbbenetes
volt, ahogy a szemünk elé tárult a földkerekség legnagyobb keresztény temploma. Miután
mindenki elkiáltott egy Óh!-t, meg egy Áh!-t, a
főoltár mögötti (!) ún. „katedránál” bemutatták
az atyák nekünk, magyaroknak a szentmisét
(Nagycenk, Szombathely, Győr), amelyen a

győri Palestrina kórus kápráztatott el bennünket csodaszép énekeikkel. Ennek végeztével
a délelőttöt a bazilika megtekintésével töltöttük. (Megtaláltuk azt a helyet, amely jelöli az
Esztergomi bazilika nagyságát a Szent Péterben.
Hmm, össze sem lehet hasonlítani a kettőt. ☺)
Láttuk a „jó pápa” mumifikálódott holttestét,
Michelangelo Pietáját (egyetlen dedikált alkotása), pápasírokat és sorolhatnám még, de ahhoz
egy oldal is kevés lenne. Az ebédünket egy direkt erre a célra létrehozott zarándokétteremben
fogyasztottuk el, ahol a déli nap gyilkos sugarainak csillapodása után folytattuk utunkat.

Szabi atya és az ifjú zarándokok. (Jobbról a
második Horváth Anna, a cikk szerzője)
A Trevi-kútba mindenki bedobhatott egy
pénzérmét, hogy egyszer még visszatérhessen
ide (jobb kézzel a bal váll felett), de aki olasz
férjet akart, annak is volt rá esély. (Pont fordítva
kellet dobni a pénzt, de szerintem ez csak a lányokra érvényes. Itt egyesek túlzásba estek, és
két kézzel szórták az érméket. Csak megsúgom:
a bigámia büntetendő nálunk, inkább vásárlásra költsék a drága eurót. Vagy költözzenek
Arábiába.) A spanyol lépcső (sok filmben szerepel) már nagyobb falat volt. De aki vállalkozott
rá, sikeresen megmászta. Majd a pápai fagyizóban, egy kicsinek nem éppen nevezhető adaggal
búcsúztattuk a napot. Utána pedig a Pantheon
„az összes Isten temploma” kápráztatott el bennünket. Habár a leszedett márványtömböknek
fájó volt a hiánya… Az estét pedig szabadidővel zártuk, miután megvacsoráztunk.
3. nap, vagyis szerdán, zarándoklatunk a legfelemelőbb részéhez érkezett, a pápai audiencia
napjához. Ez fél 11-kor kezdődött, de hogy jó
helyünk legyen, már sokkal korábban, kb. 8-ra
odamentünk. Égetett a nap, előkerültek az ásványvizek, és a napernyővé avanzsált esernyők.
Míg fél 11 után pár perccel megérkezett az egyházfő. Alig 2 m-re ment el mellettünk. Mégis, az
elcsigázott emberek új erőre kaptak, és hangos
ujjongásban törtünk ki, amikor XVI. Benedek
magyarul szólt hozzánk, nagycenki hívekhez,
külön kihangsúlyozva falunk nevét. Ezúton is
köszönhetjük Szabolcs Atyának, hogy az ő lelkipásztorkodása alatt érhetett bennünket ilyen
nagy ajándék. Mire vége lett az audienciának,
ebéd után a Santa Mari Maggiore-ba látogattunk,
ahol csatlakozott hozzánk Végerbauer Richárd
kispap. Itt is egy hatalmas meglepetés ért bennünket, ugyanis a pápa kápolnájában mutathatták
be plébánosaink a szentmisét. (Köszönet Melo
Lajos O.P., Galavits József kanonok, P. Somorjai
Ádám O.S.B., vatikáni magyar kancellár és nem
utolsó sorban Henczel Szabolcs Atyának.)

Megtelt lélekkel, és ugyanennyire tele gyomorral a Szent lépcsőn térdepelhettünk fel.
Különleges érzés volt, hogy szinte ugyanazon
a lépcsőkön, melyeken valaha Jézus Pilátus
elé ment, mi is végigmehettünk. A faborításon
Jézus vérének nyomait aranyba foglalták, amelyeket megérinthettünk, sőt, akár le is fényképezhettünk. (Csoportunknak majdnem minden
tagja megmászta az utat.) Kimerítő „kalandunk” után a lateráni, más néven Keresztelő
Szent János bazilikában gyönyörködtünk.
Habár méreteiben jelentősen eltér a Szent
Pétertől, de még így is lenyűgöző látvány volt.
Megvacsoráztunk, majd nyugovóra tértünk.
Utolsó napunkon, a korai kelést megszokva, délelőtt a Vatikáni Múzeumba látogattunk.
Ott a profi idegenvezetőnek hála megismerhettük testközelből a Laokón-szoborcsoportot, Raffaello méltán híres festményeit (pl.:
Athéni Iskola), antik szőnyegeket, és a legvégén a Sixtusi-kápolnát. Itt már se Óh!zni, se Áh!-zni nem tudtunk. Eddig is tudtam, hogy Michelangelóban volt kurázsi, de
kimondhatom, hogy egy igazi géniusz volt.
Emberalakjai élethűek, freskói csodálatosak,
oltárképéről csak szuperlavítuszokban lehetne
beszélni. Majd idegenvezetőnk kis ismertetőt
tartott nekünk a Szent Péter bazilika kis csodáiról. Végül az atyával az élen megtekintettük a
pápasírokat (II. János Pálét is) és a magyarok
kápolnáját, amely a maga egyszerűségében volt
szép. Ebédünket a szokásos helyen elköltöttük,
utána, aki akart, vásárolhatott ajándékokat a
közeli kegytárgyboltban. (Papboltban, de hát
igazi papokat nem lehet ott kapni ☺)

Ezelőtt talán még soha nem állt egyszerre
ennyi cenki a Colosseumnál
Napunk zárásaként az utolsó nagy bazilikát
a Szent Pált tekintettük meg, ahol az eddigi
pápák arcképei nézhetők meg. (Úgy tartja a
legenda, hogyha betelik a hely a portréknak,
eljön a világvége. Nos, a mostani pápa megválasztásával már csak 2 hely maradt, így a babonás olaszok gyorsan készítettek hozzá párat.)
Kissé fáradtan, de élményekkel gazdagodva
szálltunk fel a buszra, amely már hazafelé hozott bennünket. Péntek délelőtt érkeztünk haza
(kissé elgyötörten.), de maradandó emlékekkel.
Ezúton is szeretnénk kifejezni hálánkat még
egyszer Szabolcs Atya felé, aki nélkül nem lehette volna ennyire szép a zarándokaltunk.
Kedves Olvasó! Még mindig csak „Róma
az örök város” c. szlogen jut az eszébe? Merek
ajánlani egy olyan zarándoklatot, amelyet
Szabolcs szervez. Mert ott bizonyosan nem fog
unatkozni…
Horváth Anna
X. osztályos gimnazista,
(Szent Orsolya Iskola)
nagycenki lakos

Egyházközségi hírek
Szabolcs Atya vezényletével 2009. augusztus 13. és 15. között került
megrendezésre első alkalommal a fiatalok hittantábora. A környezettudatosság jegyében természetesen kerékpáron indultunk Bőbe, a tábor
helyszínére. Útközben Csepregen benéztünk az épp akkor zajló ministránstalálkozóra, melyen a régió ministránsai vettek részt, és amelyen a
főként nagycenkiekből álló csapat („Szabi angyalai” néven) elorozta a
bajnoki címet a versenyben a többi csapattól. Bőben, a plébánián volt a
szállásunk. A tábor 3 napja alatt ellátogattunk Bükre, a strandra, és részt
vettünk egy szentmisén is. Lebarnulva (már aki), boldogan, és élményekkel gazdagodva tértünk haza erről a rövid biciklistúráról.
Köszönjük a kísérő tanárnőknek, (Bella Ferencné, Evarics
Regina) és az atyának, hogy
kibírtak velünk ennyi időt.
☺Reméljük, jövőre is szerveznek nekünk egy ilyen tábort.
Horváth Anna
A tábor egy vidám pillanata
A búcsúi szentmise főcelebránsa az idén Zsebedics József c. kanonok volt, aki Henczel Szabolcs
atya meghívásának tett eleget. Zsebedics József volt az utolsó káplán
a nagycenki plébánián - igaz csak néhány hétig – dr. Szántó Antal akkori esperes-plébános mellett. Szabolcs atya meghívását a deutschkreutzi plébános, Msgr. Ernst Zonschits is elfogadta, így hárman
mutatták be az ünnepi szentmisét. Zsebedics kanonok úr szeretettel
emlékezett a Nagycenken eltöltött időre, még ma is őrzi azt az azóta
megsárgult írást, amelyben az akkori megyéspüspök községünkbe
irányította az éppen felszentelt papot.

Haydn 2009
A Nagycenki Művészeti Napok ebben az évben már a 11. alkalommal örvendeztette volna meg a nagycenkieket és az idelátogató vendégeket.
A 2009. évi rendkívül szűkös költségvetés, a megyei támogatás elmaradása azonban arra késztette a Sonare Alapítványt, hogy, az augusztus 1 - 8.
között megrendezett művészeti fesztivál visszafogottabb (ezért maradtak el
pl. a táncos produkciók is), de továbbra is magas színvonalú szórakozáshoz
juttassa az érdeklődőket.
Meizl Valéria - az alapítvány vezetőjének -kitartó munkája és zenei kapcsolatai révén a rendezvény csatlakozott a Haydn évfordulóhoz, és az öt koncertnappal, a világszerte ismert és neves zenészek közreműködésével maradandó
élményt szerzett idén is a hallgatóságnak.
A nyitó napon Völgyi János képzőművész festményeit és modern, elgondolkodtató, hegesztéses technikával létrehozott szobrait láthattuk, majd
a Príma Junior díjjal kitüntetett Ewald rézfúvós kvintett adott szabadtéri
hangversenyt a múzeum előtt.
A bécsi Wiener Mozart-Trio fellépésével olyan együttest hallhatott a közönség, akiket a világ összes zenecentruma ismer.
Egyedülálló élményben volt része annak, aki meghallgatta a Haydn
BARYTONTRIO koncertjét. A koncertnap üde színfoltja volt még a fiatal (14 éves), hármas-ikertestvérből létrejött Spengler-trió. Az Akadémia
Vonósnégyes kezdet óta gerincét képezi a Nagycenki Művészei Napok zenei
eseményeinek. Most Kaczander Orsolya fuvolaművésszel kiegészülve játszották el: J. Haydn „Óra” szimfóniáját,
Augusztus 8-án Jandó Jenő zongoraművész játéka nyűgözte le a közönséget. A világviszonylatban is generációja egyik legismertebb művésze már emblematikus alakja lett a Nagycenki Művészeit Napoknak, hisz 11. alkalommal
jött el hozzánk, és kápráztatta el a közönségét.
A Sonare Alapítvány vezetője a záró nap után elmondta, hogy továbbra is
mindent megtesz annak érdekében, hogy Nagycenken folytatódhasson a zenei sorozat, hogy minél több magas színvonalú produkciót hozzon Széchenyi
„szentélyébe”.
Hogy mit sikerül megoldani ebből, az a” jövő zenéje lesz”.
K.I.

Pályázati siker

A búcsúi szentmise főcelebránsa Zsebedics József c. kanokok volt.
Az egyházközségi nyárbúcsúztató is jól sikerült, jóllehet az
időjárás nem kedvezett a szabadtéri programoknak. Délután a gyerekek a játék és a foci mellett ruhát is próbáltak, majd részt vettek
a szentmisén, aztán a felnőttek vidám, baráti együttléte következett,
mindannyian jól érezték magukat.
Ruhapróbára azért volt szükség, mert október első vasárnapján
lesz a ministránsavatás, melyre új ruhát kapnak a gyerekek. Az ünnepi szentmisét Bodó Zoltán atya, püspöki titkár celebrálja majd.
Szabolcs atya nagy engedményt tett a bérmálkozás előtt állóknak
– megengedte, hogy azok is bérmálkozhassanak jövőre, akik eddig
nem jártak hittanra. A feltétele annyi: mostantól részt kell venni az
órákon, amelyeket az atya tart. A hittanórákon ő mindenre megtanítja
majd őket, amit tudni kell, de év végén egy nehezített vizsgán kell
számot adniuk a tudásukról.
Egy nagycenki hívő, aki nem akarja kilétét felfedni, megajándékozta a templomot egy szőnyeggel, amely az oltár előtti részre került.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattól a nyár folyamán
távozott Zudor Honória, helyét Horváthné Lágler Júlia (20/4721492) vette át.
A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa továbbra is Bujtás
Krisztina családgondozó (06-20/983-0430).
Ügyfélfogadási idő: szerda 8.00 - 12.00
Az intézmény székhelye és elérhetősége:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő
9461 Lövő, Fő u. 32.
Tel: 06-99/533-814, Fax: 06-99/533-815
e-mail: csgyt.lovo@freemail.hu

Vezér Beáta, a Nagycenk Beszélő Kőemlékei Alapítvány vezetőségi
tagja, a pályázat írója Budapesten a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztériumban dr. Forgács Barnabás szakállamtitkártól veszi át a
támogatásról szóló csekket.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési programra beadott pályázatával az
alapítvány több, mint 8 millió forintot nyert, melyből a Hársfasor mellett
egy szoborparkot hoznak létre Nagycenk régi elveszett, ám megtalált és
restaurált történelmi szobraiból.

Árkedvezmény az önkormányzati telkekre
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember
3-i ülésén arról határozott, hogy a zöldmezős építési és vállalkozói területek
értékesítésének felgyorsítása érdekében rendkívül kedvezményes eladási árat
határoz meg a Dózsa körúti önkormányzati területek egy részére. Mindez úgy
törvényes, ha a közművekkel még nem ellátott ingatlanok akciós árairól értékbecslői nyilatkozatot is beszerez az önkormányzat, ami folyamatban van.
Bővebb információ kérhető a jegyzőtől, a polgármestertől és természetesen a képviselő-testület tagjaitól.
Az építési telkek ára: bruttó 2.500 Ft/négyzetméter, a vállalkozói területé
pedig bruttó 1.250 Ft négyzetméterenként.
Az utóbbi akciós ár csak a 2009. december 31-ig megkötött és kifizetett
területekre vonatkozik.
Ivánkovics Ottó
Nagycenk polgármestere

Füvesboszi kincsestára

Receptsarok

Dió (Juglans regia)
Az őszi termések, gyümölcsök, gyógyfüvek gazdagok tápanyagokban, segítenek feltölteni a szervezet raktárait, felkészítenek az
„ínséges” télre.

Az ősz kínálta alapanyagokból készülő ételeket találnak itt, ráadásul ezek a receptek több mint százévesek, egy Nagycenken őrzött
öreg szakácskönyvben bukkantam rájuk. Jó lenne több ilyet ismerni,
kipróbálni, megkóstolni! A Cenki Híradóba várjuk az Önök receptjeit is, hogy a jövőben minden számban olvashassák a Receptsarok
rovatot, mindannyiunk örömére! Az ételek leírását akár fotóval is
illusztrálhatják! Jó sütést-főzést kívánok, és várom az üzeneteket a
benke_eva@freemail.hu e-mail címre, vagy kézzel írott változatban a
postaládánkba (Iskola u. 2/a).
Benke Éva
Almagombóc
Fél kg apró kockákra vágott almát, öt dkg őrölt mandulát, fél citrom reszelt héját, két tojássárgáját, egy egész tojást, tíz dkg cukrot,
csipet sót, két dl tejet, öt dkg olvasztott vajat, és annyi zsemlemorzsát, hogy inkább kemény, mint lágy tészta legyen, jól összekeverünk. Gombócokat formálunk belőle, és kissé sós, cukros vízben
kifőzzük. Megcukrozva, sűrű borsodót adva mellé tálaljuk.

A dió termése – bár gyógynövényként elsősorban a levele használatos – kiváló erősítő, tele ásványi anyagokkal, nyomelemekkel, aminosavakkal, és vitaminokkal (A-, B1-, B2-, és C-vitamin).
Jelentős mennyiségű káliumot, foszfort és kalciumot tartalmaz.
Vegetáriánusok számára kiváló fehérjeforrás. Ilyentájt csak úgy
kínálja magát a frissen lehullott dió, amiből naponta 4-6 szem
már elegendő ahhoz, hogy kihasználjuk a benne rejlő gyógyerőt.
Újabb kutatások szerint napi 50 gramm dióbél elfogyasztása már
hatékonyan véd a szívbetegségek ellen, mivel telítetlen zsírsavakat
tartalmaz és csökkenti a koleszterinszintet. Fogyasztása nyersen
ajánlott. Természetgyógyászok legyengült, sovány, lábadozó betegeknek korpás kenyérszeletet ajánlanak mézzel megkenve és darált
dióval meghintve. Hasonló erősítőszer lehet egy pohár frissen préselt
gyümölcslé néhány evőkanál darált dióval és egy teáskanálnyi mézzel dúsítva. Epebántalmakkal küszködők azonban csak óvatosan,
mértékkel fogyasszák!
Csipkerózsa (Rosa canina)
A fitoterápiában jól ismert az a jelenség, miszerint az egyes hatóanyagok az adott növényben lévő többi (önmagukban nem gyógyhatású) anyaggal együtt sokkal hatékonyabbak, mint izoláltan, tabletta
vagy egyéb kivonat formájában. Érdemes tehát visszatérni a régi,
bevált módszerekhez, és természetes formában magunkhoz venni a
vitaminokat, mert úgy szervezetünk sokkal jobban „örül nekik”.
A csipkerózsa áltermése, bogyója több C-vitamint tartalmaz, mint
a citrom. Vitaminpótló, influenza és nátha esetén aktivizálja a szervezet ellenálló-képességét. Vizelethajtó, gyulladáscsökkentő, vese-,
és húgykőoldó teakeverékek alkotórésze. Készíthetünk belőle teát,
de nem a szokott módon, hiszen a forró víz tönkretenné a csipkebogyóban lévő C-vitamint. Vizes kivonata naponta fogyasztandó (1
evőkanálnyi széttört bogyót 2 dl langyos vízben 6-8 órán át áztatunk,
majd leszűrjük).
Homoktövis (Hippophae rhamnoides)
Meg kell itt említenem, hogy a csipkebogyó mellett kiemelkedő
jelentőségű az őszi-téli időszakban a homoktövis, melynek C-vitamin tartalma még a hecsedliét is felülmúlja. Készül belőle lekvár,
szörp, de nektár formájában is kapható. Növeli szervezetünk védekező rendszerének hatékonyságát, hámosító és gyulladáscsökkentő
hatású, segíti a sebgyógyulást. Erősítő, roboráló szer, különösen
fertőző betegségek esetén, illetve műtétek után jó immunrendszererősítő. Magolaja szintén növeli a szervezet ellenálló-képességét, de
azt akut epehólyag-gyulladás és hasnyálmirigy-megbetegedésesetén
nem ajánlatos használni.
Szép őszt, jó egészséget kíván:

Füvesboszi

Birsalmaleves
Hat közepes birsalmát puhára főzünk. Ha kihűltek, meghámozzuk,
és magját, csutkáját eltávolítva fél liter fehér bor és fél liter víz keverékével leöntve átpasszírozzuk. Ízlés szerint cukrot és sót teszünk
bele, három tojássárgájával (és esetleg kevés tejföllel) behabarjuk,
fölforraljuk, és pirított kenyérkockákkal tálaljuk.
Dióspite
28 dkg lisztből 20 dkg vajjal, 2 tojássárgájával, kevés rummal, kis
sóval tésztát gyúrunk. Ha szükséges, kevés tejfölt is tehetünk hozzá.
Kidolgozzuk, két részre osztjuk, és megtöltjük a következő töltelékkel: 8 tojássárgáját elkeverünk 30 dkg cukorral, 30 dkg őrölt dióval, 8
tojás habjával, 1 narancs reszelt héjával, 1 dl tejszínnel, és egy kevés
rummal. A tészta tetejét tojássárgájával megkenjük, megszurkáljuk,
és sütőben megsütjük.
Töltött gomba
Minél nagyobb champion gombák szárát levágjuk, megtisztítjuk,
apróra vagdaljuk, kevés vajon, megsózva, kis petrezselyemzölddel
pároljuk, míg a leve elfő. Darált sonkát, áttört főtt krumplit, nyers tojást, és egy kevés tejfölt keverünk hozzá. Krumplit és tojás minden hat
gombára egyet-egyet számítunk. A gombák kalapjait meghámozzuk,
kúpalakban megtöltjük az előbbi keverékkel. Kenyér vagy zsemlebélből vágott szeletekre tesszük őket, majd vajjal bőven kikent tűzálló
edényben a sütőben jó félóráig sütjük, közben tejföllel öntözgetjük.

Iskolai Takarékszövetkezeti Csoport
A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet egy befektetési lehetőséget
ajánlott iskolánknak, ezzel szeretné feleleveníteni a diákok körében a régi (takarékbélyeges) takarékoskodási lehetőséget, és spórolásra nevelni,
ösztönözni a diákokat. Az Iskola Takarékszövetkezeti Csoportnak tagja
lehet törvényes képviselőjének hozzájárulásával minden – az iskolába
beiratkozott- tanuló, aki 1 db 100,- Ft összegű részjegyet jegyez és befizet. A mostani induláskor ezt az összeget átvállalta a Képviselőtestület
jóváhagyása után a Nagycenki Önkormányzat. Ez nem része a tag tovább
gyűjtött betétjének, de kilépéskor visszafizetésre kerül. A betétforma díj
és költségmentes, éves kamata jelenleg 8 %, OBA által biztosított. A tanév végével kivehető a kamat és a tőke is, de nem kötelező, ekkor tovább
kamatozik az elhelyezett betét. Évközi kifizetés nincs. Ha a tanuló, év
közben távozik az iskolából, úgy betétje visszafizetésre kerül.
Minden belépett tag között tanév végén nyereménysorsolást tartanak,
ahol értékes tárgyjutalmakat sorsolnak ki (pl. bicikli, könyvutalvány, sátor volt az elmúlt évben, sőt minden ballagó diák 3. 000,- Ft értékű bankkártyát kapott ajándékba a már korábban belépett iskolák esetében).
Az iskola is pénztámogatást kap a belépett tagok függvényében,
melyet bármilyen célra fordíthat.
A hozzájáruló szülői nyilatkozat alapfeltétele, hogy a gyermek,
mint kiskorú beléphessen az Iskola Takarékszövetkezeti Csoportba.

SPORT

Labdarúgás

Férfiak
Megkezdődtek a megyei III. osztályú bajnokság küzdelmei. A nyáron több fiatal játékos
Lovassport
is érkezett a csapathoz, melynek nem titkolt
A GYMS megyei Díjlovagló Bajnokság célja, hogy ismét dobogós helyen végezzen a
4., egyben idei utolsó fordulóját augusz- bajnokságban. 6 forduló után a felnőttek a 4.,
tus 30-án Hegykőn rendezték meg. A ver- míg a tartalékok a 10. helyen állnak a tabellán.
seny szünetében a Fekete Nap Történelmi
Nők
Társaság harci bemutatót, Horváth Ágnes
A női focicsapat sikeresen szerepelt a harmapedig „S” kategóriájú feladatokból - Major dik alkalommal megrendezett Ethofer kupán. A
Albert kommentálása mellett - tartott 15 per- 7 csapat részvételével zajló tornán az előkelő
ces díjlovaglást népszerűsítő bemutatót.
harmadik helyezést szerezték meg a lányok.
A GYMS megyei Bajnokságban felnőtt és
abszolút kategóriában a nagycenki Horváth
Ágnes, a Horváth & Lukács LC versenyzője
lett a Bajnok.
Ifjúsági kategóriában a Nagycenk SE versenyzője, Soós Bianka győzött.
Az egyesületek közötti versenyt a Horváth
& Lukács LC nyerte, a legeredményesebb ló
Horváth Ágnes lova, Jupiter lett.
A megye legjobb kezdő lovasa Vadon Sára
Kamilla, a Vadon LC lovasa.
További nagycenki helyezettek:
Megyei Díjlovagló Bajnokság (2009):
Németh Eszter IV. helyezett
(Nagycenk SE)
Dr. Németh Gergely VII. helyezett
(Nagycenk SE)
Grubits Adrienn XII. helyezett
(Nagycenk SE)
Megye Legeredményesebb Díjlovasa 2009:
Németh Eszter (IV. helyezett)
Soós Bianka (VII. helyezett)
Dr. Németh Gergely (VIII. helyezett)
Grubits Adrienn (XIV. helyezett)

Ismét dobogós a női focicsapat
A női labdarúgókhoz kapcsolódó hír, hogy
az ősszel a Megyei Labdarúgó Szövetség
szervezésében megyei kispályás bajnokság
indul 10 csapat részvételével, közte a cenki
csapattal is. Az eredményekről folyamatosan
beszámolunk az újság hasábjain is.

Utánpótlás
A Nagycenki Sportegyesület megállapodást köt a SC Sopronnal, melynek értelmében
A Megye Legeredményesebb Díjlovagló labdarúgó utánpótlásképző központ jön létre
Nagycenken. Három korosztályban várjuk a
Klubja: Nagycenki SE: III. hely
Az Ivánkovics Ottó nagycenki polgármes- focizni vágyó fiatalokat. Az alábbi felhívás
ter által alapított „Nagycenk Lovassportjáért” Nagycenken és környező településeken is
megjelenik.
vándorserleget Németh Csaba kapta.

Akire büszkék lehetünk:

Somogyi Árpád skeet lövõ bajnok!
A skeet lövészetről mindenkinek Igaly
Diána olimpiai bajnok sportlövő jut eszébe, de
sokan talán még nem is tudják, hogy e sportág
férfi magyar bajnoka nagycenki lakos!
Somogyi Árpád többszörös országos skeet
lövő bajnok, akinek 2008-ban majdnem sikerült kijutnia a pekingi olimpiára, tavaly
októberben költözött családjával Sopronból
községünkbe. Számomra ismét bebizonyosodott, hogy az igazi sportember nem kérkedik
sikereivel, Árpád, és felesége Gabi szerényen,
de örömmel mesélnek a nagyszerű sporteredményekről, és a mögötte rejlő anyagi és családi áldozatokról.
Felújítás alatt lévő otthonukban serlegek és
érmek sokasága igazolja Árpád sikeres sportpályafutását, a lövészet iránti rajongása pedig
gyermekeit is „megfertőzte”: Márton fia még
alig bírta tartani a puskát, de már lőni tanult,
és 14 évesen az országos bajnokság junior korosztályában harmadik lett. Réka lánya jelenleg
egyetemre jár, ő az íjászatban jeleskedik…
A soproni származású sportoló, vadász
édesapja nyomdokaiba lépve, középiskolásként 1980-ban kezdte a versenyzést a Soproni

Lövészklub színeiben, és 1985-ben már junior országos bajnok volt. Az egyetemi évek
alatt is versenyzett, 1993-ban felnőtt országos
bajnok lett.
A versenyzést 12 év szünet után, 2005-től
a Balatonfűzfői Polgári Lőegylet színeiben
kezdte újból, és egy év múlva már az ország
legjobb olimpiai skeet lövője lett: 2006-tól
2009-ig, négy éven keresztül az Országos
Bajnokság első helyezettje.
A 2007-es granadai Európa-bajnokságon új
országos csúcsot lőtt, és végig nagyszerűen
teljesített, de rosszabb utolsó sorozata miatt
lemaradt a pekingi olimpiai kvótáról, mert azt
a vele egyező eredménnyel, de jobb utolsó
sorozattal teljesítő dán versenyző kapta, így
végül Árpád a 9. helyen végzett…
Az olimpiai versenyzés terve természetesen
megmaradt, hiszen kitűzött célja a 2012-es
londoni olimpián való részvétel!
Reméljük, hogy három év múlva a nagycenkiek egy emberként szorítanak és szurkolnak majd Árpádnak a sikeres olimpiai szereplésért…
A munka és a lakásfelújítás mellett egyelőre
kevés idő marad az edzésre, Árpád hétvégenként az ausztriai Steinbrunnban gyakorol és
oktat is. Szeretettel várja mindazokat, akiket
érdekel ez a sportág, vagy kedvet kaptak a ko-

SC SOPRON-NAGYCENKI SE
TOBORZÓ
Az SC Sopron megalapítja Nagycenken
labdarúgó utánpótlásképző központját!

Az SC SOPRON és a
NAGYCENKI SE TOBORZÓT
hirdet U7, U9, U11-es korosztályaiba
focizni szerető gyerekek részére!
Toborzó időpontja és helyszíne:
2009. október 3. szombat 10:00 –
Nagycenk sportpálya
Érdeklődni és jelentkezni
a helyszínen, illetve telefonon:
SC Sopron Klubiroda:
99/505-064; 06/30/416-6215;
Bugledich Attila Up.központ vezető:
06/30/264-9941

Anyakönyvi hírek
Búcsúzunk

Gáll Istvánné Piros Irén 58 éves
Erdősi Kálmán 75 éves
Széchenyi Antal 85 éves
(az ausztriai St. Martinból)

id. Vágvölgyi Ottó 90 éves

Gratulálunk

Udvardi Bence (2009. 07. 24.)

Rózsás Erzsébet és Udvardi Péter kisfia

Ragats Dániel (2009. 08. 02.)

Markó Nikolett és Ragats János kisfia

Benkő Ottó Gyula (2009. 08. 24.)
Pataki Orsolya és Benkő Ottó kisfia

ronglövéshez. Az érdeklődők a Cenki Híradó
szerkesztőin keresztül tudják felvenni a kapcsolatot vele.
Talán mindannyiunk nevében mondhatom,
örülünk, hogy Árpád és családja Nagycenket
választotta új otthonának, és reméljük, jól érzik magukat községünkben.
Gratulálunk eddigi eredményeihez, sikeres
felkészülést és további eredményes versenyzést kívánunk!

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

