évfolyam7.5.szám
szám
XI.XI.évfolyam

NAGYCENK KÖZÉLETI LAPJA

2010.szeptember
március
2010.

Gróf Széchenyi István születésnapjára emlékeztünk
Nem volt kerek az évforduló, mégis
gazdag és értékes rendezvényekkel
ünnepelhettük Nagycenken Gróf
Széchenyi István születésének 219.
évfordulóját. A rendezõ Gyõr-MosonSopron Megyei Múzeumok Igazgatósága,
a Soproni Múzeum és a Nagycenki
Széchenyi István Emlékmúzeum 2010.
szeptember 17-én, pénteken délután 3
órára hívta a Legnagyobb Magyar
szobrához az emlékezni szándékozókat,
majd az ünnepség a Sz. I. Emlékmúzeumban folytatódott. A Széchenyi családot az
ünnepségeken dédunokái, Széchenyi
Alexandra, valamint testvére Széchenyi
Beatrix grófnõk képviselték az egyenes
ági rokonok közül. A megemlékezéseken
részt vett Széchenyi Mihály is, aki a
legnagyobb magyar testvérének a leszármazottja. A Széchenyi-szobornál Ivanics
Ferenc országgyûlési képviselõ és Eperjes
Károly Kossuth-díjas színmûvész,
az Emlékmúzeumban Firtl Mátyás, a
Megyei Közgyûlés alelnöke, országgyûlési képviselõ emlékezett Széchenyire.

Széchenyi Alexandra grófnõ köszönetet
mondott mindazoknak, akik a Széchenyi
nevet viselik, és akik az ilyen ünnepségeken
kifejezik dédapja iránti érzéseiket, és õrzik
szellemi hagyatékát. A „hivatalos” ünnepségek után, a Kastélyszállókonferenciatermében “pódiumbeszélgetés” zajlott
a „Hídember”c.film fõszereplõjével,
Eperjes Károly színmûvésszel. A nap
záróakkordja Kocsis Zoltán zongoramûvész, zeneszerzõ, karmester, a Nemzeti
Filharmonikus Zenekar fõzeneigazgatójának, és két zenésztársának koncertje volt.
Az ünnepség második napján délelõtt
került sor annak a zászlónak a felszentelésére, amelyet a Széchenyi család, a
Széchenyi Tudományos Társaság és az
Emberi Méltóság Tanácsa ajándékozott a
Soproni Huszár Hagyományõrzõ
Egyesületnek. A zászlóavatáson részt vett
és rövid beszédet is mondott Dr. Lomnici
Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság egykori
elnöke, aki az Emberi Méltóság Tanácsa
elnökeként az újonnan felszentelt zászlót
Doberdóba történõ látogatásakor magával

XV. Nagycenki Szüreti Napok
A rossz idõjárás ellenére idén is nagyon
sokan látogattak ki a Szüreti Napokra.
Jobbnál-jobb ötletek és felhõtlen vidámság jellemezte a felvonulókat a jubileumi,
15. szüreti napokon is. A két nap során
a gyönyörûen feldíszített sátorban a cenki
néptáncosok és modern táncosok mellett
hastáncosokat, hip-hop táncosokat,

operetténekeseket, nagycenki nótázókat,
sramlizenét, countryt és ABBA slágereket is láthatott, hallhatott a közönség.
Most is nagy sikere volt a vasárnapi
fõzésnek, mind elfogyott a sok pörkölt,
gulyás, halászlé, lángos.
Nem is mondhatunk mást: jövõre,
veletek ugyanitt (immár tizenhatodszor!)

viszi. A délután folyamán Halasi Endre
tanítványai zenés lovasbemutatót tartottak
a kastély-parkban. A kétnapos ünnepség
zárásként a fõszervezõ Anday Greese
Marietta ötlete nyomán megrendezték az
elsõ „Széchenyiek bálját”, ahol a
háziasszonyi teendõket a népszerû
énekesnõ, Zséda látta el.

Széchenyi Beatrix és Széchenyi Alexandra grófnõk,
a Legnagyobb magyar egyenesági leszármazottai

Az eseményrõl képes beszámolót láthatnak
a www.nagycenk.hu oldalon a
Fotóalbumban.
K.I.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik a XV. Szüreti Napokat
felajánlásaikkal, munkájukkal támogatták:
Szponzoraink: Nagycenk Önkormányzata,
Fertõ-táj Világörökség Egyesület, Rajka
és Vidéke Takarék, Unser Lagerhaus Kft,
Simon Péter, Nagycenki Erdõbirtokosság,
Csigó Kft, Dr. Hudomelné Dr. Dózsa Margit,
Biolex Kft, Cenki Ablak Kft, Ethofer Kft, Medgyesi
Cukrászda, Mini Bolt Nagycenk, Lövõi Takarék,
Udvardi Imre, Széchenyi Mezõg. Szöv., Nagy Dezsõ,

A sátordíszítésért köszönet Szommer Zoltánnak
és segítõinek, míg Markóné Farkas Máriának,
Havasi Jenõnének, Pölcz Évának és
Kaposi Andreának a vasárnapi lángossütésben való segítségéért, a pörköltek,
gulyások, halászlék alapanyagiért és
elkészítéséért pedig Kazári Zoltánnak, Füzi Ernõnek
és Filátz Józsefnek. Emellett mindenkinek,
aki munkájával, adományával vagy pusztán
jelenlétével segítette a rendezvényt!
A Szervezõk

További képek az ötödik oldalon

Önkormányzati hírek
Tisztelt Lakosság!
Önök a 2010. május elsõ hetétõl terjedõ
idõszak testületi üléseinek összefoglalóját olvashatják. Amely témáról bõvebben
szeretnének olvasni, azt kérem, tegyék
meg a www.nagycenk.hu oldalon, ahol
sok-sok érdekes, a község életérõl,
mindennapjairól és ünnepeirõl szóló hír
mellett a testületi üléseken készült
jegyzõkönyveket is teljes
terjedelmükben olvashatják.
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 2010. május 18-án
megtartott rendkívüli ülésérõl az alábbi
tájékoztatást tudom röviden nyújtani:
Az ülést Polgármester úr szabadsága
alatt a korelnök Barasits László vezette
le. A napirendek között a Képviselõk
tárgyalták a Lexion 440 Kft-vel kötendõ
szerzõdést, illetve a külterületi utak
karbantartásával kapcsolatosan kialakult
helyzetet, pozitív döntés született az
e-Magyarország Centrum együttmûködési
megállapodásának megkötésérõl.
A soron következõ rendes, illetve zárt
testületi ülésen 2010. június 3. napján
Polgármester úr beszámolójának meghallgatását követõen az alábbi ügyekben
született döntés: a Képviselõ-testület
méltányolta és támogatta a Bontotéka Kft
által - telephelyének bõvítése érdekében elõterjesztett kérelmét. Támogatta lehetõség szerint a „Laktanya” udvarának
bérbeadás útján történõ hasznosítását,
azonban 2010. évben nem javasolta a
hitelállomány további növelésével az
építési telkek közmûvesítését. Úgy
döntöttek, hogy a Laktanya épületének
licit útján történõ értékesítésével egy
ügyvédi irodát kívánnak megbízni, majd a
napirendi pont tárgyalását követõen egy
hevesebb szóváltás után a Képviselõ urak
egy részének távozását követõen az
ülés berekesztésre került.
A Képviselõ-testület 2010. június 10-én
megtartott rendkívüli ülése szintén viharosan ért véget. Elfogadásra került
Bugledich Attila tanácsnok lemondása a
koordinátori megbízatásról a Sportcsarnok
vonatkozásában, melyet követõen egy
ismételt heves szóváltás után a Képviselõ
urak egy része távozott az ülésrõl. Énekes
Zoltán úr az EMFESZ gázszolgáltató
képviseletében már egy határozatképtelen
testület elõtt tartotta meg tájékoztatóját.
A Képviselõ-testület 2010. június 23-án
megtartott rendes ülésén támogatta a
DIRTY DANCE Egyesület kérelmét,
miszerint nyújtson kedvezményes bérleti
lehetõséget a Nagycenki Sportcsarnokban
tartandó II. Nagycenk kupa (gyermek
fitnesz) rendezvényre, azonban nem tudott
támogatást nyújtani a gyermekek táboroztatására vonatkozóan. Elfogadásra került

az Igazgató Asszony által elõterjesztett
Széchenyi István Általános Iskola
Pedagógiai Programjának módosítása,
továbbá megerõsítették az iskola számára
jóváhagyott pénzügyi keret felhasználhatóságát. Majd jóváhagyó határozattal elfogadták az „Ikva menti Szennyvíztisztító
Létesítése Önkormányzati Társulás” név
alatt egy jogi személyiséggel nem rendelkezõ társulás létrehozását. Elfogadták a
lengyelországi EU Charta találkozó szóbeli
beszámolóját, illetve a Nemzeti Vágta
budapesti döntõjén történõ képviseletrõl
szóló tájékoztatót. A szigethalmi Gróf
Széchenyi István Általános Iskola diákjai
és tanárai részére (17 fõ) a Tornacsarnok
1 éjszakára történõ ingyenes biztosítása,
valamint a Biosalvus Bt ajánlata, mely
szerint a nyár folyamán focitábor szervezésére az önkormányzat tulajdonában lévõ
füves sportpályát bérleti díj fejében
biztosítják, szintén támogatásra érdemesnek
bizonyult. Döntés született a környezetvédelmi alapban felhalmozódott összegek
felhasználásáról, és a Soproni Vízmû
közgyûlése elõtti képviseletrõl, határozatról
is. A testületi ülés zárt ülés kereti közt
folytatódott tekintettel a jegyzõi munkavégzést érintõ személyi kérdésre, melyben
a testület akként foglalt állást, hogy továbbra
is bizalmat szavaz munkámmal kapcsolatban,
kifogást annak kapcsán nem emel.
A Képviselõ-testület 2010. június 29-én
tartotta következõ ülését. Az ülésen az
ingatlanok értékesítése kapcsán életre
hívott eseti bizottság ajánlásának megtárgyalását követõen, a javaslat elfogadásával
a kedvezményes értékesítésrõl döntöttek
a Képviselõk. Az EMFESZ Kft. által adott
árajánlatok elfogadását követõen kérték
a szerzõdéstervezetek megkérését, véglegesítését majd a szerzõdések megkötését.
Támogatták az egészségházban lévõ
védõnõi rendelõ és lakás központi fûtés
termoszelepek nélküli átalakítására
benyújtott árajánlatot is.
A Képviselõ-testület 2010. július 14-én
tartott rendkívüli ülésén az alábbi napirendi
pontokban hozott döntést. Támogató döntés
született a „Nagycenk és térségének
szennyvízelvezetése és tisztítása” tárgyú
projekt megvalósíthatósága érdekében.
Elutasításra került Sárközi Péterné kérelme,
aki az iskola udvarán szeretett volna
vidámparki tevékenységet folytatni.
2010. július 22. napján került sor a
lakossági fórumra. A fórum témája a Gyár utcai forgalom megnövekedése
a terményszállítás miatt - volt.
A Képviselõ-testület 2010. július 26.
napján tartotta zárt ülését. Az ülésen a
„Széchenyi tér rekonstrukciója” kivitelezõi
pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása
történt meg az eseti bírálóbizottság ajánlása
alapján. A tervezett költségekhez képest a
benyújtott ajánlatok oly mértékben voltak
magasabbak, hogy forráshiányra való

tekintettel a közbeszerzési eljárást
eredménytelennek nyilvánította a Képviselõ
-testület. Amennyiben az ajánlatok
bármelyikét elfogadja a Testület, az
sajnálatos módon jelentõs hitelfelvételt
várt volna el az Önkormányzattól.
2010. július 29. napján lakossági fórum
összehívása történt meg, melynek tárgya
a Nagycenk, Széchenyi tér rekonstrukciója
volt. A lakossági fórumot Képviselõtestületi ülés követte, melyen az alábbi
napirendi pontokban született döntés:
Elfogadásra került a TAXUS Kft-vel
kötendõ megállapodás tervezete a
nagycenki 733 hrsz-ú út vonatkozásában,
mely lehetõvé tette a bírósági eljárás
lezárását. Határozathozatalra került sor a
házi segítségnyújtás ellátása érdekében.
Majd a lakossági fórumon elhangzottak
t á rg y a l á s á r a k e r ü l t s o r.
A Képviselõ-testület 2010. augusztus
16-án tartotta rendkívüli zárt ülését, ahol a
jogszabályi kötelezettségeknek megfelelõen
a Helyi választási bizottság tagjainak
me g v á l a s z t á s a t ö r t é n t m e g .
2010. szeptember 2. napján a jelenlegi
Képviselõ testület utolsó rendes ülésén
Polgármester úr minden képviselõ részére
egy emléklapot adott át. Elutasításra került
a Kisalföld MG Zrt kártalanítás iránti
kérelme. Majd elfogadták a 2010. év I. félévi
költségvetési beszámolóról szóló tájékoztatást, valamint a költségvetés rendelettel
történõ módosítását is. Tárgyalták Óvodánk
létszámbõvítési kérelmét, s elfogadták a
szakértõi véleménnyel alátámasztott
Pedagógiai Programját. Ezt követõen került
sor az iskolánk pedagógiai programjának
módosításának elfogadására is. A beiskolázott
gyermekek részére 2.500,-Ft/gyermek
támogatás kifizetését támogatta a testület. A
korábbi évekhez hasonlóan ismét csatlakozni
kíván az Önkormányzat a hátrányos szociális
helyzetû felsõoktatási hallgatók, illetõleg
felsõoktatási tanulmányokat kezdõ fiatalok
támogatására létrehozott „Bursa Hungarica”
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Figyelemmel arra, hogy a Gyár
utcába kihelyezett forgalomkorlátozó táblák
nem váltották be a hozzájuk fûzött reményeket, azok leszerelésérõl döntött a Képviselõ
testület. Pillanatnyilag nem kapott támogatást
a Gyár utcai közvilágítási rendszer fejlesztése,
a fejlesztés további vizsgálatáig. Rendezési
terv hatálya alóli kivonás történt egy nagycenki lakos kérelmére. Ezen kívül különbözõ
támogatás iránti kérelmeket bíráltak el a
képviselõk. Az Önkormányzat csatlakozását
támogatták a 2010. évi EU Élelmiszersegély
Programhoz. Továbbá a Mezõgazdasági utak
fejlesztése vonatkozásában született eshetõleges döntés, melynek feltétele a gazdák és
szövetkezetek támogatása, együttmûködése.
Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!
Filátz Józsefné jegyzõ

Önkormányzati hírek
Uniós támogatás „Széchenyi falujának”
Gyõr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata és konzorciumi partnere, a Nagycenk
Beszélõ Kõemlékei Alapítvány, Széchenyi faluja - a nagycenki Széchenyi István
Emlékkiállítás és kastélypark - attrakciófejlesztésére 129,6 millió forint uniós
támogatást kapott a Nyugat-dunántúli Operatív Programból. Az ünnepélyes támogatási
szerzõdést a nagycenki kastélyban írták alá. Az eseményen dr. Szakács Imre a megyei
közgyûlés elnöke és Firtl Mátyás, a megyei közgyûlés alelnöke is részt vettek.
A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása minden
térségben fontos szerepet játszik. A múlt emlékeinek megõrzésével a települések
nem csak hírnevüket erõsítik, hanem hozzájárulnak a turizmus fejlõdéséhez, a
hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztéséhez és a környéken élõk munkalehetõségeinek bõvítéséhez. A Széchenyi István Emlékkiállítás a XXI. század látogatói
igényeinek megfelelõen újul meg. Az új technikai és installációs megoldások,
a fogadótér új berendezése, illetve a kastélypark megújulása után a település
a jelenleginél is kiemelkedõbb jelentõségû nemzeti zarándokhellyé válhat.
A 152 millió forint összköltségû felújítás várhatóan jövõ év végére fejezõdik be.

Ivánkovics Ottó polgármester beszámolói
Oktatási és szociális aktualitások elvesztett munkahelyek miatt, akik a
Az oktatás mindennapi életünk fontos
része, elengedhetetlen, hogy gyermekeink
már kiskoruktól kezdõdõen megfelelõ
színvonalú nevelésben részesülhessenek,
ezért mindent megteszünk oktatási
intézményeink mûködtetéséért.
A nyári szünetben megszépült az iskola
étkezõje. Hüse Gabriella igazgató asszony
vezetésével sokat dolgozott a nyáron is a
tantestület. Több, mint egy millió forintot
fordítottunk az épület felújítására. Ebben
az évben is kapnak iskolánk tanulói
(a bejárók is s nem csak a településen élõk)
beiskolázási támogatást, ezzel is segítve
a szülõket. Az idei évben az elõzõ évi
2. 000,- Ft-os összeg helyett 2. 500,- Ft-ot
szavazott meg a képviselõ testület.
A tavalyi évben a Rajka és Vidéke
Takarékszövetkezet egy kiváló lehetõséget
kínált diákjaink számára, amely
segítségével az iskola tanulóit spórolásra,
takarékosságra neveljük. Az Iskolai
Takarékszövetkezeti Csoportnak tagja
lehet minden beiratkozott tanuló, aki egy
db 100,- Ft összegû részjegyet jegyez.
Ennek az összegnek a megfizetését is újból
felvállalta az Önkormányzat. Keddi
napokon az iskolai könyvtárban fizethetik
be a megtakarított pénzüket a gyermekek.
A mai nehéz gazdasági helyzetben
ez kiváló dolog. A jogszabályoknak
megfelelõen a rászoruló családok
gyermekei (kérelmük alapján) külön
iskolakezdési, rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásban is részesültek. Sajnos, egyre
több azoknak a családoknak a száma az

rendszeres gyermekvédelmi támogatásra is
jogosultak. Ebben az évben is csatlakozik
Nagycenk a Bursa Hungarica Ösztöndíj
pályázathoz. 2010. október 01-tõl
nyújthatják majd be a településen élõ felsõoktatásban tanuló fiatalok pályázataikat.
Már több, mint egy éve új helyén is
(Nagycenk Gyár u. 1.) sikerrel mûködik a
Jótékonysági Bázis, melynek megálmodója
Baumgartnerné Arthofer Gertrud szociális
ügyintézõnk volt. Létrehozásával célunk
az anyagilag és szociálisan hátrányos
helyzetû emberek segítése. Az összegyûjtött ruhákat, egyéb háztartási cikkeket
ingyenesen vihetik el a rászorulók. Sok
felajánlás érkezett eddig is, és szívesen
veszünk további adományokat, hisz ez
hasznos dolog. Arra azonban ezúton is
mindenkit megkérnénk, hogy az
adományozást ne tekintsék lomtalanításnak.
Ne a kukába szánt holmikat ajánlják fel,
gondoljanak arra, hogy ami az Önök
számára lom, az nagy valószínûséggel
más számára is az! Jótékonykodni örömkérjük, próbálják ki. Sokat segítenek a
munkában Nagy Lászlóné és Szabó Zsoltné.
Nagycenk csatlakozott az Eu élelmiszersegély programhoz. Így is segíteni kívánjuk
a faluban élõ rászorulókat tartós élelmiszerekkel a Katolikus Karitász közremûködésével. A munkaerõpiacon elhelyezkedni
nem tudók részére közfoglalkoztatást
szerveztünk. Jelenleg 1 fõt már így
foglalkoztatunk, egy új alkalmazása
pedig folyamatban van.

BANKI ÉS
VÉGREHAJTÁSI KÁROSULTAK
INFORMÁCIÓS IRODÁJA
Ha felmondták a hitelszerzõdését, vagy nem
tudja fizetni törlesztõrészleteit, ha végrehajtási
eljárás indult Ön ellen, ha közüzemi tartozás
miatti végrehajtási eljárás indult Ön ellen,
ha ingatlanának elvesztése reális veszélyt
jelent, ha cége nehéz helyzetbe került.
Banki érdekegyeztetés és alku, konfliktuskezelés, kompromisszum-keresés, jogi
segítségnyújtás és egyéb lehetõségek
ELÉRHETÕ SEGÍTSÉG, INGYENES
TELEFONOS ÉS
INTERNETES TANÁCSADÁS

Tel. 70 2002169
aranykartya@gmail.com
www.bankikarosultak.hu

Vigyázat!
Újból besurranók
tevékenykednek Nagycenken!
Tisztelt Nagycenki Lakosok!
Szolyák Gábor körzeti megbízottal közösen
tájékoztatjuk Önöket, hogy a napokban ismét
utazó besurranó tolvajok jelentek meg
Nagycenken, és sajnos az egyik kiscenki utcai
családi házból pénzt, értékeket tulajdonítottak
el. A hasonló esetek elkerülése érdekében
kérjük Önöket, hogy tartsák kulcsra zárva az
utcaajtót, illetve lehetõség szerint fõleg az
idõs, egyedül élõ emberek ne engedjenek be
senki idegent a házukba. Amennyiben gyanús
házalókat, továbbá idegen, gyanús mozgású
jármûvet látnak, azt lehetõleg jelentsék a körzeti megbízottnak, a polgármesternek, a polgárõrségnek vagy a Polgármesteri Hivatalnak.
Ilyen jármûvek esetén a rendszám, a típus és
a szín megadása sokat segíthet a felderítésben.

Közvetlen telefonos elérhetõségek:
Szolyák Gábor rendõr fõtörzsõrmester:
06-30-227-47-27
Ivánkovics Ottó polgármester:
06-30-686-13-05
Polgárõrség ügyeleti számok:
06-30-217-78-91; 06-20-341-01-97
Polgármesteri Hivatal (hivatali idõben):
06-99-360-012
Figyeljünk értékeinkre,
figyeljünk egymásra!
Nagycenk, szeptember 08.
Tisztelettel:
Szolyák Gábor Körzeti Megbízott
Ivánkovics Ottó Nagycenk polgármestere

Dr. Paskai László: „Szolgálni egy életen át”

Bíborosi látogatás Nagycenken
Szent István király ünnepe
Nagycenken összekapcsolódik a
templomi búcsúval. A Széchenyi
Évben a búcsúi szentmisét
d r. P a s k a i L á s z l ó b í b o ro s ,
nyugalmazott Esztergom-budapesti
érsek celebrálta. Ahogy fogalmazott,
az egyetlen út az, ha erkölcsi
kõsziklára építjük az életünk.
„A legkisebb tettet se mûveljük anélkül,
hogy tudnánk, lát minket az Isten”
idézte gróf Széchenyi István szavait a
Henczel Szabolcs nagycenki plébános
meghívására augusztus 20-án
Nagycenkre érkezett dr. Paskai László
bíboros, nyugalmazott Esztergombudapesti érsek. A Széchenyi Év
kiemelkedõ eseménye volt az érseki
szentmise, melyet dr. Paskai László
mutatott be a deutschkreutzi Msgr. Ernst
Zonschits plébános, Sereghy János
görög katolikus esperes, Kiss György
bíborosi titkár, és Henczel Szabolcs
nagycenki plébános segédletével.
A bíboros úr szentbeszédében
párhuzamot vont Szent István, és gróf
Széchenyi István közt. Ahogy elsõ
királyunk fiához, Imre herceghez írt
Intelmeiben adta át tapasztalatait, úgy
Széchenyi István apjától, Széchényi
Ferenctõl kapott útravalót. Apja
arra tanította, hogy mindig
maradjon hû Egyházához.

- A Naplóból egy néha gyenge,
botladozó embert ismerünk meg, aki
mégis mindig a jóra törekedett.
Széchenyi írta: „Ne egy kis részt
ajándékozzunk Istennek, hanem
önmagunkat, de egészen” fogalmazott
a fõpásztor. - Mindenütt egyformán
értékes emberek vannak, és minden
pap alapvetõ tulajdonsága kell legyen,
hogy odaadja az életét Jézusnak
egészen. Papnak lenni nem egy állás,
nem pénzkereseti lehetõség, hanem
szolgálat, szolgálat egy életen át.
Dr. Paskai László is szolgálatot végez
mind a mai napig. A konkrét
feladatokat, a feladatokkal járó
felelõsséget le lehet tenni, amikor
egy pap nyugdíjba megy, de a
szolgálatot nem. Ahogy és ahol tudok,
segítek, misézek ma is - mondta.
A kérdésre, miszerint mely értékek
mentén kell felépítenie a mai embernek
az életét ahhoz, hogy kevésbé frusztrált,
zaklatott legyen, így felelt:
- Alapvetõ a becsületesség, a
lelkiismeretesség, a szolgálatkészség,
de ezt mindenki tudja. A baj csak az,
hogy kevesen tartják magukat ezekhez
az erényekhez. Fontos, hogy
megvan-e a kellõ motiváció.
Útmutatást, erõt egyedül Istentõl
vehetünk, az egyetlen út, ha a felé
irányultság kõsziklájára építkezünk.
Akkor lehetünk egymás kenyere…

Balsai hittantábor a'la les rois du monde
Július 16-án kezdõdött fergeteges
kalandunk, nekünk, ifjúsági hittanosoknak. Hosszú, ámde roppant izgalmas és élményekkel teli utunk Balsára
vezetett. (Aki nem tudja, térképet elõ!
Még mindig nem tudja? Földrajz,
elégtelen ) Három teljes napot töltöttünk
ott, Sereghy János görög katolikus
esperes, illetve az õ családjának a
vendégszeretetét élvezve. Ez a három
nap igazán családias hangulatban telt el,
hála a házigazda felesége, Enikõ néni,
és lánya, Xénia fõztjének, az Atyák
lelki vezetésének, és kísérõnk, Éva
néni önfeláldozásának, hogy vállalta
velünk az utat, és persze a kihagyhatatlan kalandoknak, élményeknek,

amelyek ott értek bennünket.
Szeretnénk megköszönni ezúttal
még egyszer (vagy már sokadszorra)
ezt a „tábort” Szabi atyának, hogy
megszervezte nekünk, és igen, ez is
egy jó indok, hogy miért jó ifjúsági
hittanosnak lenni…
Röviden, tömören, mellõzve a
szarkazmust és a csípõsséget így
hangzik egy hittantábori beszámoló.
De aki az eredeti, vágatlan verzióra
kíváncsi, és meg akar tudni minden
apró kis dolgot, az ezen
az internetes címen megteheti:
www.azalmokvaloravalnak.mlap.hu
Horváth Anna

Henczel Szabolcs atya a rangos vendéggel

Egyházközségi hírek
A nyáron megrendezett gyõri nemzeti
ministránstalálkozón a nagycenki
ministránsok teljesíthettek szolgálatot a
misét celebráló Ternyák Csaba egri érsek
mellett. Szent Tarzíciusz hatalmas
szobra a gyõri találkozót követõen
került állandó helyére, Rómába.
Ministránsaink élményekben gazdag
nyarat tudhatnak maguk mögött. Részt
vettek még egy soproni és egy csepregi
találkozón, majd Szabolcs atyával öten a
Rómában megtartott nemzetközi
ministránstalálkozóra is eljutottak.
Megszépült és új funkciót kapott a
templomban a kórusfeljáróval szemközti
helyiség, a takarítóeszközök, vázák
kapnak ezentúl ott helyet.
Emlékezetes marad Negyela Zoltán új
misés pap nagycenki bemutatkozása
csakúgy, mint a búcsúi szentmise, melyet
Paskai László nyugalmazott bíboros-érsek
celebrált a nagycenki híveknek.
Az õszi egyházközségi
programokról, eseményekrõl
Seregély István nyugalmazott egri érsek
érkezik hozzánk október 23-án, és tart
szentmisét a templomban. Ezen az
alkalmon kerül sor az egyházközségi
képviselõ-testület esküjének megújítására
is, valamint három új tag eskütételére.
Másnap a Szentföldre indulnak Szabolcs
atya vezetésével azok a nagycenki
zarándokok, akik vállalkoztak a hosszú,
de élményekben gazdagnak ígérkezõ útra.
Halottak napja és Mindenszentek elõtt az
elõzõ évekhez hasonlóan temetõtakarítás
lesz, de annak pontos idejérõl a
késõbbiekben döntenek. November 1-én
a templomban, november 2-án a
Mauzóleumban lesz szentmise.

XII. Nagycenki Mûvészeti Napok:
nehézségekkel is, de színvonalasan
A határtalan ragaszkodásnak és a
szervezõ lelkes zeneszeretetének,
kapcsolatainak eredményeként ebben
az évben is megrendezhették
július 31- augusztus 7-e között a
Nagycenki Mûvészeti Napokat.
A néhány éve tartó forráshiány annyira
el-lehetetlenítette a Mûvészeti Napok
körülményeit, hogy ebben az évben,
csak a közremûködõ -országos és
világhírû- mûvészek felajánlásának
köszönhetõen jöhetett létre a program.
A 2010-es Mûvészeti Napokat
Madarassy István ötvös -szobrászmûvész kiállításával nyitották meg,
ahol Szokolay Sándor Kossuth-díjas
zeneszerzõ méltatta Madarassy
mu n k á s s á g á t . É r d e k e s s é g e a z
eseménynek, hogy a megnyitót
me g t i s z t e l t e r é s z v é t e l é v e l
Dr. Mádl Ferenc volt köztársasági
elnök és felesége is. A mûvésszel
a barátságuk a 2000. évhez kötõdik,
amikor II. János Pál pápánál tett
látogatás alkalmával Madarassy
István által készített Szent István
és Gizella szobrait ajándékozta
Mádl Ferenc köztársasági elnök
a katolikus egyház vezetõjének..
A zenei program a bámulatos tehetségû
Spengler (hármasiker)-trió koncertjével
indult, még ugyanezen nap este.
Az Ewald Rézfúvós Kvintett minden
évben, így most is, új repertoárral
jelentkezett, ami a nem túl bõ
rézfúvós zeneirodalom ellenére
megtisztelõ teljesítmény. A humoros
szóbeli felvezetésekkel, világjárásuk
élményeivel fûszerezett elõadás élményt jelentett minden jelenlévõnek.

Egészségtár
Helyben is van lehetõség
a méhnyakrák-szûrésre
A tavaly indult országos programhoz
Csitkovicsné Prajczer Erika nagycenki
védõnõ is csatlakozott. A szakképzésen
való részvétel után, júliustól õ is végez
méhnyakszûrést. Az idén még
október 11-ig van lehetõség nála igénybe
venni ezt az akár életmentõ vizsgálatot.
- Magyarországon évente ötszázan halnak
meg méhnyakrákban, ez nagyon magas
szám. Nyugat-Európában a megbetegedés
alig fordul elõ, a méhnyakrák miatti
haláleset pedig kivételes ritkaságnak számít mondja Csitkovicsné Prajczer Erika védõnõ.
- Itt, Nagycenken is több mint háromszázan
vannak, akik érintettek lehetnek, azaz 25
és 65 év közöttiek, és az elmúlt három
évben nem vettek részt szûrésen. Az
ÁNTSZ által kiküldött meghívólevelek

Az Akadémiai Vonósnégyes az elmúlt
12 év alatt gerincét adta a koncertsorozatnak. Õk is, akár az Ewald,
minden évben új darabokat hoznak
el hozzánk- eljátszva a tizenkét év
alatt a vonós-négyes irodalom
jelentõsebb mûveit. A mûsorban
elhangzott J. Brahms: A-moll
vonósnégyesük - egy jelenlévõ,
neves zeneértõ szerint - érett,
világszínvonalú produkció volt.
A Mûvészeti Napokat Jandó Jenõ,
a világhírû zongoramûvész
fellépése
zárta az idén is.
Nem tudjuk, mit hoz a jövõ, de
valószínûleg ebben a formában a források és támogatások elapadásávala ”Nagycenki Mûvészeti Napok"
nem mûködhet tovább. A magam
részérõl bízom Meizl Valériában,
a Sonare Alapítvány elnök-asszonyában,
- aki a Nagycenki Mûvészeti Napok
ötletgazdája, és fõ szervezõje - hogy
megtalálja azokat a lehetõségeket,
amelyek nem engedik, hogy Nagycenk
egyik kulturális emblémájának számító
zenei esemény megszûnjön.
Keszei I.

Mádl Ferenc Madarassy Istvánnal
beszélget a megnyitón

õket célozzák meg, közülük eddig közel
ötvenen jöttek el hozzám - meséli. Volt,
aki ötvenévesen még soha nem volt
szûrésen, volt, aki évtizedekkel ezelõtt
szült, és azóta nem látta nõgyógyász. Ide,
helyben talán könnyebben eljönnek azok is,
aki nehezen szánják rá magukat, hogy
felkeressenek egy orvost.
Erika az idén vett részt a képzésen, július
vége óta fordulhatnak hozzá a nagycenki,
illetve a fertõbozi lányok, asszonyok.
- Mi, védõnõk csak a saját körzetünkben
szûrhetünk, itt is csak kampányszerûen.
Az idei kampányidõszak október 11-ig tart,
addig várok mindenkit, aki eddig még nem
élt a lehetõséggel. Minden hétfõn
du. 13-15 óra közt van nõvédelmi
tanácsadás, de aki gondolja, elõzetes
telefonos bejelentkezés után más
id õ p o n t b a n i s j ö h e t s z û r é s r e .
Cs i t k o v i c s n é P r a j c z e r E r i k a
Tel.: 30-995-29-69 A tanácsadó címe:

9485 Nagycenk, Gyár u. 3.

Képek a Szüreti Napokról

SULINFÓ

Zárásként a csapatok a Diákönkormányzat által felajánlott
nyereményeket vehették át.
A délutáni országos megemlékezésen
iskolánk három tanulója: Pajer Brigitta,
Karafa Lilla és Balogh Barbara
Széchenyi gyermekkoráról és érzelmi
kötõdéseirõl olvastak fel töredékeket
Széchenyi naplójából és levelezéseibõl.
Felemelõ érzés volt diákjaink számára
is, hogy az ünnepségen Széchenyi
Alexandra és Széchenyi Beatrix grófnõk
is megjelentek, hiszen a dédunokák
jelenléte által mindannyiunk számára
megfoghatóvá vált a történelem.
Lajber Sándor tanár úr asztalitenisz
sportágban végzett lelkes munkájának
köszönhetõen, illetve a tavalyi évben
ebben a sportágban elért iskolai
eredmények alapján intézményünk
képviselhette Magyarországot a
szeptember 24 -26. között,
Horvátországban megrendezett
Barátság-játékokon. A 4 ország
képviselõi 5 sportágban mérték össze
tudásukat, iskolánk jelenlegi és tavaly
végzett legjobb asztaliteniszezõi:
Frank Barbara, Czenki Virág,
Horváth Fanni, Hofstädter László,
Pölcz Máté és Jókuti Gábor egy sikeres
pályázat eredményeként
ping-pongozhattak a serlegekért.
Még ebben a hónapban részt vettünk
a hagyományos Szüreti napokon és már
készülünk a fertõszéplaki Tökfesztiválra, a Takarékosság világnapjára.

Az õsz következõ hónapja is sok
programot kínál: nemzeti ünnepeink
megünneplésére nemcsak tanulóinkat,
hanem a szülõket és a község lakosságát
is sok szeretettel várjuk, hiszen
az iskola rendezvényei nyitottak!
Októberben zajlanak a tanulmányi
kirándulások, és ismét lesz papírgyûjtés,
melynek során tagozatonként a legtöbb
papírt gyûjtõ osztályt egy-egy
tortával jutalmazzuk. Hajrá!

Ismét hamar elszállt a nyár, és
szeptember elsején megkezdõdött a
2010-2011-es tanév. Tanévnyitó
ünnepélyünkön a felsõsök és a leendõ
elsõ osztályosok adtak mûsort, õk,
és felkészítõik a nyári szünet utolsó
Rozmán Orsolya tanárnõ
napjait áldozták fel a színvonalas
mûsor érdekében, köszönet nekik ezért!
I s k o l á n k b a n 11 9 f õ t a n u l ó
(ebbõl 16 fõ elsõs diák), valamint
változatlan létszámú pedagógus
kezdte meg az új tanévet, melyben
bevezetésre került az elsõ évfolyamon
az emelt szintû testnevelés és elsõ
alkalommal tudjuk az iskola
valamennyi tanulója számára biztosítani
a gyógytestnevelés lehetõségét.
A közoktatási törvény változása
Ovi-suli: Elsõseink ismerkedtek az iskolával
alapján a második évfolyamtól
az intézmény visszatér a tanulók
jeggyel történõ értékelésére.
A nyár folyamán végzett munkálatoknak
köszönhetõen egy teljesen megújult
étkezõ, egy részben felújított napközi
várta a tanulókat, valamint a
‘B' épület hátsó bejárati ajtaja is
kicserélésre került. Köszönet a község
önkormányzatának, hogy ezeket a
felújítási munkálatokat lehetõvé tette.
Névadónk születésének évfordulója
alkalmából, hagyományainkhoz hûen,
Kicsik és nagyok együtt az iskolanapon
iskolanapot szerveztünk. Tanulóink
elõször akadályversenyen vettek részt, Az iskola tanulóinak és nevelõinek nevében szeretném megköszönni
majd a sportcsarnokban alsó és felsõ Varga Máté 3. osztályos tanuló szüleinek a felajánlott színes tv
tagozatosokból álló vegyes csapatok k é s z ü l é k e t , m e l y e t m á r ö r ö m m e l h a s z n á l n a k t a n u l ó i n k !
Hüse Gabriella igazgatónõ
vidám hangulatú sorversenye zajlott.

OVIS HÍREK
A nagycenki óvoda a nyári szünet után
augusztus 30-tól fogadta ismét a
gyermekeket. Zárva tartásunk ideje alatt
lezajlottak a karbantartási és felújítási
munkálatok.Fertõtlenítõ meszeléseket
végeztettünk a konyhai részen, két
csoportszoba falait pedig felújíttattuk.
Elkészült a logopédiai szobánk, ami a
logopédiai fejlesztésen túl az egyéni
képességfelméréseknek és fejlesztéseknek
is ideális helyszínéül szolgál. Itt szeretnék
köszönetet mondani azoknak a szülõknek,
akik az új helyiség berendezését bútorok
ajándékozásával támogatták.
Óvodánkba 26 új kisgyermek iratkozott
be, ebbõl 8 fõ 2 és fél évesen kezdi meg
óvodás éveit. Õket szeptembertõl várjuk
folyamatosan. Befogadásuk után óvodánk
gyermeklétszáma év végéig
eléri majd a 86 fõt. Fõzõkonyhánk ebben
a tanévben 86 fõ óvodás gyermek, 72 fõ
iskolás gyermek, 17 fõ szociális étkezõ,
2 fõ vendégebédes és 16 fõ alkalmazott
étkezését látja majd el.

Óvodánk nevelõ testülete a nyár folyamán
elkészítette új Helyi Nevelési Programját,
amelyben még hangsúlyosabbá vált a
szabad játék fogalma, az érzelmi-erkölcsi
nevelés minden tevékenységet átható
jelenléte, az egészséges életmódra nevelés,
testi nevelés, egészségmegõrzés szokásainak
kialakítása, a
környezettudatos
m a g a t a r t á s r a n e v e l é s .
Az új törvényi elõírásokkal kiegészítve, de
a régire építve közösségünk szintén a népi
kultúra ápolását tûzte ki fõ céljául, ahol az
óvodába lépés elsõ pillanatától a nevelés
szerves része a hagyományápolás. Minden
jeles napot egy hosszabb elõkészület vezet
be, amelyhez a gyermekek kíváncsiságát
kielégítve folyamatosan, változatos
tevékenységet biztosítunk.
Idén is lesz lehetõség a gyermekek részére
a német nyelvvel való játékos ismerkedésre.
A gyakorlatban ez úgy valósul meg,
hogy az utazó németes óvónõ minden
7. napon egy egész délelõttöt tölt el a
nagycsoportban és foglalkozik
gyermekeinkkel. Az elõzõ évekhez
hasonlóan nagyon sok program várja

idén is a gyermekeket, szülõket egyaránt
óvodánkban. A szülõi 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
kirándulásunkra. Ebben a tanévben
Szombathelyre készülünk a Kalandvárosba.
Új kihívást jelent számunkra a 2 és fél
éves gyermekek fogadása.
Nem lesz könnyû dolga az óvó néniknek,
dadusoknak a magas létszámú
csoportokban, de én tudom, hogy
maximálisan helyt fognak állni a konyhás
nénikkel karöltve, mindent megtesznek
a legjobb tudásuk szerint azért, hogy
mind a gyermekek, mind a szülõk jól
érezzék magukat intézményünkben.
A 2010-2011-es tanévhez sikeres
együttmûködést, együttnevelést kívánok!
Nagycenk, 2010.szeptember 14.
Nemes Viktória
Óvodavezetõ

Fizetett politikai hirdetés

PÁRTATLANUL TELEPÜLÉSÜNKÉRT

Tisztelt Nagycenki Választópolgárok!
Nagyon kevés van már hátra október 3-ig, az önkormányzati választásokig. Vasárnap nemcsak a falu következõ
négy évét, hanem hosszabb távú jövõjét is lényegesen befolyásoló szavazás következik. A kampány során végig
saját elképzeléseim, programom bemutatására, ismertetésére törekedtem, nem pedig ellenfelem, a jelenleg még
hivatalban lévõ polgármester kritzilásával foglalkoztam. A pozitív gondolatokban, tettekben hiszek, nem pedig a
sárdobálásban. Most, közvetlenül a választások elõtt, röviden még egyszer programom legfontosabb elemeirõl:
- Pártoktól függetlenül, de minden, Nagycenkért tenni akaró szervezettel együttmûködve
- Intézmények munkáját segítve, önállóságuk tiszteletben tartásával
- Érdemi kapcsolatok a helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel, Széchenyi emlékhelyekkel,
pályázati lehetõségek közös kiaknázása
- Nagycenk külsõ megítélésének javítása, helyi és nemzetközi kapcsolataink élõbbé tétele
- A vállalkozói terület benépesítése, új munkahelyek teremtése településünkön
- Lakótelkek közmûvesítése, a fiatalok helyben maradásának ösztönzése, ezzel a nevelési-oktatási
intézmények gyereklétszámának növelése, így az intézmények hosszútávú mûködésének biztosítása
- Közterületeink állapotának tényleges és lényeges javítása
- A Gyár utca tehermentesítése
- A Széchenyi-kultusz ápolása, az emlékhelyek felújítása, Nagycenk turisztikai vonzerejének növelése
- A nyugdíjasok számára élhetõbb, konfortosabb település kialakítása: akadálymentesítés a
közintézményeknél, közösségi tér létrehozása, a nyugdíjasklub újraindítása, ápolásra szorulók
megfelelõ ellátása

Képviselõ-jelölt társaimmal együtt, mint eddig is, nyugalomban, békében, érdemi munkát szeretnénk
végezni településünk érdekében. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, szükségünk van az Ön segítségére is.
Kérem, október 3-án éljen állampolgári jogával, menjen el voksolni, és szavazatával támogasson
b e n n ü n k e t , h o g y v é g r e m e g i n t a f a l u l e g y e n a z e l s õ !
Tisztelettel:

Füzi Ernõ
független polgármester-jelölt

Polgármester-jelölt
Füzi Ernõ

Pártatlan Összefogás Nagycenkért

Képviselõ-jelöltek
Barasits László
Füzi Ernõ
Horváth János
Horváth Rezsõ
Lex Ernõ
Steiner Katalin
Szabó Zsolt
(Összesen 6 képviselõre
lehet érvényesen szavazni.)

A falu legyen az elsõ!

Szavazni csak akkor tud, ha van Önnél személyazonosító okmány és lakcímkártya!

Sport
Dirty dance siker
A Magyar Látványtánc Sportszövetség
(MLTSZ) szervezésében 2010. június
25-27-én Kaposváron tartották
az Európa Bajnokságot és Világkupát.
A versenyen több korosztályban lehetett
indulni (mini, gyermek, junior1, junior2,
felnõtt, 19 év felettiek).
A bajnokságon több olyan dirty dance-es
csoport is sikeresen szerepelt, amelynek
nagycenki tagjai is vannak. A
csoportok és az általuk elért eredmények:
Orientál Glamor (Horváth Daniella,
Horváth Fanni, Hofstädter László )
Junior-Dance Show-Pop-Kezdõ(B)
- Helyezés: I. hely

Lovassport
Szeptember 4-5-én rendezték meg a
hidegségi Ilona-majorban a Gyõr-MosonSopron megyei díjlovagló bajnokság 4.,
utolsó elõtti fordulóját, melyen kimagasló
teljesítményt nyújtott, és több elsõ helyezést
ért el két nagycenki díjlovas versenyzõ:
Horváth Ágnes (Horváth & Lukács LK) és
Halasiné Szekendy Katalin
(SMAFC Lovas szakosztály).
/Képünkön Cók-mók nyergében a versenyen/

Dress Stand (Horváth Dalma, Barasits Dániel)

Trend táncok, hip-hop-Haladó(A)
-Helyezés: II. hely
First step (Horváth Dalma, Barasits Dániel)
Dance show-Pop-haladó(A)
-Helyezés: III. hely

Sexy Silver's (Horváth Dalma)
Dance Show-Pop-haladó(A)-Csoport
-Helyezés: I. hely
A szép eredményekhez gratulálunk,
és további sikereket kívánunk!

Kata nemrég Jubileumi emléklapot
vehetett át a SMAFC sportkör 150 éves
évfordulója alkalmából, méltatva, hogy
a SMAFC tagjaként kiemelkedõ hazai
és nemzetközi szereplésével hozzájárult
a sportkör és a Nyugat Magyarországi
Egyetem intézményei hírnevének
öregbítéséhez. Gratulálunk az elismeréshez,
és további eredményes versenyzést,
tanítványaival végzett munkájához
s o k s i k e r t k í v á n u n k !
A bajnokság jelenlegi állása szerint
Horváth Ágnes a megyei díjlovagló
bajnok, és a legeredményesebb díjlovas,
a megye legeredményesebb díjlovagló
klubja pedig a Horváth & Lukács LK.
A Nagycenki SE lovasa, Németh Eszter
egyelõre a 4. helyen áll a pontversenyben,
klubja pedig az 5. legeredményesebb
díjlovagló egyesület a megyében.
A bajnokság utolsó fordulóját
Máriakálnokon rendezik szeptember 25-én.

Anyakönyvi hírek

Gratulálunk!
Eredics Brájen 2010. 07. 10.
Fogarasi Katalin és Eredics Rudolf kisfia

Csánig Bence 2010. 07. 29.

Búcsúzunk
Ivánkovics Ottó Ferencné
Ragats Lujza szül.: 1923

Kirkovits Hajnalka és Csánig Krisztián kisfia

Fülöp Regina 2010. 08. 12.

Korpácsi Lajos szül.: 1949

Pinezits Erika és Fülöp Péter kislánya

Fülöp Olivér 2010. 08. 19.
Pálmafy Boglárka és Fülöp Szabolcs kisfia

Molnár Imre szül.: 1927

Enzsöl-Takács Kristóf 2010. 08. 26.
Takács Ildikó és Enzsöl Zoltán kisfia

Tama Ferenc Attila szül.:1958

Az újságot írta és szerkesztette:
Benke Éva és Rozmán Orsolya

Nagy Lajos szül.:1921
és Nagy Lajosné szül.: 1925

Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Nagycenk

Motorsport
Ragats Roland és motorja idén
sem pihent sokat. Számos versenyen
vett részt és eredményei ismét az ifjú
motoros tehetségét igazolják.
Magyarországon idén az MX2
Open(Profi) kategóriában indult,
melyben bajnok, 1. helyezett lett!
Roland eddigi eredményei 2010-ben:
Motocenter-cupa
Április 17. Nagykanizsa: 4. hely
Május 15. Csákánydoroszló: 2. hely
Június 5. Gellénháza: 5. hely
Június 26. Zalaszentgrót 1. hely
Augusztus 21. Somogyvár: 3. hely
Damianik-kupa
Április 18. Parndorf: 2. Hely
Május 16. Kirchschlag: 4. hely
Július 4. Tapolca: 2. hely
Augusztus 28. Griffen: 3. hely
Szeptember 5. Hochneukirchen: 3. hely
Szeptember 25. Dchantskirchen: 2. hely
Ausztriában MX2 Junior kategóriában
egy verseny még hátra van, itt
egyelõre a 2. helyen áll.
Gratulálunk, és további
szép sikereket kívánunk!

Labdarúgás
E l k e z d õ d t e k a 2 0 1 0 / 11 - e s
bajnoki küzdelmek a nõknél és
a férfiaknál egyaránt.
A megyei nõi kispályás
bajnokságban 4 forduló után egy
bravúros gyõzelmet is aratva 6.
helyen állnak a lányfocisták, míg
a fiúknál a megyei III. osztályú
bajnokságban hat forduló elteltével
százszázalékos teljesítménnyel,
18 ponttal áll a tabella élén a
felnõtt csapat, a tartalékok
harmadikak jelen pillanatban.
Minden csapatnak további sok
sikert, és eredményes szereplést
kívánunk a szezon további részében!
Az eredményekrõl decemberi számunkban
tájékoztatjuk az olvasókat.

