Felelős kiadó: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata

Tisztelt Olvasó!
Halljuk naponta a híreket: a hatalmas adósság-állomány miatt
országunk egyre nehezebb helyzetben van. Az adóbevételek
70-75%-át adósságtörlesztésre kénytelen a Magyar Kormány
fordítani! Ezért a Parlament olyan döntéseket szorgalmaz,
amelyek többek között az önkormányzatok számára is még
megfontoltabb gazdálkodást írnak elő. Sajnos egyre
gyakrabban egyes települések – köztük városok is – csődbe
mennek. Nagycenk – Széchenyi faluja ezt nem engedheti meg
magának. Ezért a képviselő-testület felelős döntések sorát
hozta meg az elmúlt hónapokban annak érdekében, hogy az új
Önkormányzati Törvény megalkotása előtt biztos anyagi
háttérrel rendelkezzünk. A nyugdíjba vonult parkgondozói és
a hivatalsegédi munkaköröket csak fél-fél állásban
foglalkoztatott munkatárssal pótoltuk. Kiegészítettük a
sportcsarnok gondnokainak tevékenységi körét, így a Kisallé
és a játszótér rendben tartását magukra vállalták, azaz
hatékonyabb
lett
a
munkaidő-kihasználtságuk.
Megemlíthetem az iskola igazgató-helyettesi feladatkörének
januári megszüntetését is, ami nem járt elbocsátással, de
mégis másfél millió forintos megtakarítást eredményez éves
szinten. Természetesen ezek a változások az új és a meglévő
munkatársak számára is többletterhet jelentenek, aminek
felvállalását köszönöm szépen.
Sopron-Fertőd Kistérség Belső Ellenőrzési Osztálya 2010-ben
megvizsgálta a kistérség 40 településének – így Nagycenk
Polgármesteri Hivatalának - működését. Összességében az
alábbi megállapításra jutott: megfelelő: 23; korlátozottan
megfelelő: 24; gyenge: 1. A Nagycenki Önkormányzat
esetében megállapításra került egyrészt, hogy „Az
Önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, likviditási, fizetési
problémái nincsenek, kötelezettségeit határidőre teljesíteni
tudja.” Másrészt azonban a hivatali munka vonatkozásában
(számviteli és bizonylati rend, kockázatkezelési rendszer
működtetése, helyi honlapon a közérdekű adatok közzétételére
vonatkozó jogszabályi előírások betartása) mi kaptunk
egyedül „gyenge” minősítést. (A 2008-as vizsgálat során is
gyenge minősítést kaptunk). Vagyis mindkét korábbi
jegyzőnek alapvető feladata lett volna, hogy javítson ezen a
helyzeten. Bízom abban, hogy Dr. Pintér Gábor jegyző úr meg
fog tudni felelni ezen követelményeknek. Hivatalvezetőként
ez a jegyző feladata. Nagycenk hírnevéhez és a lakossági
igények kiszolgálásához nem méltó a „gyenge” minősítés,
ezen a munkatársakkal közösen kell dolgoznunk.
Ivánkovics Ottó polgármester

Gróf Széchenyi Istvánra emlékeztünk halálának 151.
évfordulóján
2011. április 8-án két helyszínen Döblingben és Nagycenken is
megemlékeztünk gróf Széchenyi István halálának 151.
évfordulójáról.
A délelőtti döblingi kiutazáson az Egyház nevében Henczel
Szabolcs plébános úr és Fejes Anzelm nagyváradi apát úr is
tiszteletüket tették. A civil illetve világi részről az Országos
Széchenyi Kör, Nagycenk Önkormányzata, a NyugatMagyarországi Egyetem, a Széchenyi István Általános Iskola,
a Nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum és a Nagycenki
Honismereti Kör képviseltette magát.
Délután a Széchenyi Mauzóleumnál folytatódott a program.
A Himnusz és a diákszavalatok elhangzása után Professzor Dr.
Iván László Széchenyi-kutató, parlamenti képviselő úr osztotta
meg gondolatait a hallgatósággal. A megemlékezésen részt
vett többek között Ivanics Ferenc térségünk parlamenti
képviselője, Kóczán Zoltán megyei közgyűlési alelnök, Abdai
Géza Sopron alpolgármestere, a Balatoni Hajózási Társaság
képviselői, s több megemlékező Nagycenkről és a környező
településekről. A Szózat eléneklését követően a Kriptában az
emlékezet és tisztelet koszorúi kerültek elhelyezésre.
17 órától a Széchenyi Kastély különtermében kezdetét vette a
Nagycenki Füzetek 6. kötetének bemutatója. A zsúfolásig
megtelt teremben Szabó Attila szerkesztő és Simon Péter
kiadó köszöntötte az egybegyűlteket. A „Széchenyi
bűvkörében” című könyvben megnyilatkozók közül többen is
meséltek személyes élményeikről, tapasztalataikról. Versek,
könyvrészletek hangzottak el, H. Nagy Cecília versmondó,
valamint Paárné Kelemen Anikó, Rozmán Orsolya tanárnők
előadásában, ezzel is tovább emelve az esemény kulturális
értékét.
A könyvbemutató állófogadással zárult, ahol lehetőség nyílott
ismerkedni, kötetlenül beszélgetni a könyvben megszólaló
személyekkel és a kiadásban közreműködőkkel.
Este 19 órától emlékmise zárta az egész napos programot,
amelyet Fejes Anzelm nagyváradi apát úr celebrált Henczel
Szabolcs nagycenki plébános úr közreműködésével.
Minden
résztvevőnek,
segítőnek
köszönjük,
hogy
közreműködésével nagyban segítette a „Legnagyobb Magyar”
emléke előtti tisztelgésünket.

Hősök napi megemlékezés Nagycenken
Május utolsó vasárnapján a Szentmisét követően Nagycenken
is megemlékeztünk Nagycenk és a Magyar Nemzet hősi
halottjaira. Azokra a katonákra, akik településünk, hazánk
védelme érdekében életüket áldozták. Velük együtt a
hozzátartozók, családtagok előtt is tisztelegtünk, akik
elvesztett családtagjuk tragédiájában osztoztak. A Nagycenki
Egyházközség és az Önkormányzat képviselői közös imát
mondtak, majd a koszorú elhelyezésére és a lakosság
mécseseinek meggyújtására került sor. A megemlékezés a
Szózat eléneklésével zárult.
Köszönjük szépen Horváth Fanni általános iskolai tanuló
szereplését, és külön köszönet a Nagycenki Önkéntes Polgárőr
Egyesület tagjainak, hogy közreműködtek a Hősi Emlékmű
környezetének virágosításában, megszépítésében.

20 éves a nagycenki Iparosfa
A nagycenki Iparosfa állításának 20. évfordulója alkalmából
megemlékezésre került sor az Iparosfánál 2011. április 30-án.
Az ünnepségen a következők kaptak emléklapot:
Fábiánkovics József (ny. műszerész mester), Fekete Lajos
(volt polgármester), Frank Schiller (Iparosfa tervezője), Gráf
Gyula (ny. asztalos mester), Marton Ferenc (ny. kárpitos
mester), Marton Gyula (ny. kályhás mester), Medgyesi Ernőné
Magdi (cukrász mester), Németh József (ny. vízvezeték
szerelő mester). A megemlékezés kiváló időben és kellemes
hangulatban zajlott.
A rendezvényt támogatták: Nagycenki Kastélyszálló, Csigó
Szilveszter, Csikós csárda, Aranykakas vendéglő, Csorba
János, Gráf Gyula, Horváth & Lukács Galéria, Nagycenki
Önkormányzat. Köszönjük a támogatást!

Nagycenkért Díj - 2011
Az idei évben Gróf Széchenyi István születésének 220.
évfordulójának ünnepi eseményeként kerül kiosztásra a
Nagycenkért Díj. Az erre vonatkozó önkormányzati
rendeletnek megfelelően megalakult az eseti bizottság, amely
ezennel az alábbi felhívást teszi közzé:

A rövid indoklással ellátott javaslatokat 2011. július 15-ig
kérjük írásban leadni az eseti bizottság tagjainak, illetve a
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak. Köszönjük szépen.

Óriási siker volt a Világörökség Nap!
Hatalmas érdeklődés kísérte az idei világörökség napot. Csak
az előre jelentkezőknek 300 programfüzetet juttatott el a
világörökség iroda. A végleges résztvevők száma pedig az
ezer főt is elérte. Rengetegen látogattak legalább 3 helyszínt és
18 fő pedig 10 helyszínen is járt, ők a világörökség nap
alkalmából elismerő diplomát is kaptak Ivanics Ferenc
elnöktől Fertőszéplakon a zárórendezvényen.
A világörökség nap nem lett volna sikeres a civil szervezetek
és az önkéntesek – így a Nagycenki Iparos Kör, a Honismereti
Kör és a Sport –és Díszgalamb Szakosztály tagjainak munkája
nélkül, akik fáradhatatlanul tevékenykedtek és mutatták be
falujuk, városuk rejtett értékeit. Hiszen olyan különleges
látnivalók is megnyíltak, mint az Esterházy sírdomb, a balfi
fürdőkápolna, a nagycenki Gráf műhely, stb, ahol most
szakavatott vezetők tárták fel a látogatók előtt a ritkaságok
értékeit. Köszönet érte.
A Fertő-táj Világörökség Egyesület tagjai és a honorarius
curatorok a tájat stílszerűen egy oldtimer busszal járták be és
maguk is részt vettek az egyes helyszínek programjaiban. Még
a tagok, az egyes települések polgármesterei is elcsodálkoztak,
mennyi apró és mégis fontos érték található a tájon.
A világörökség nap Fertőhomokon kezdődött megnyitóval
reggel 9 órakor, ettől az időponttól kezdve minden helyszín
este 17 óráig fogadta a látogatókat, majd 18 órakor kezdődött a
záró rendezvény, ahol a homoki Kajkavci csoport és a
fertőrákosi
fúvósok
szolgáltatták
a
műsort.
A
zárórendezvényen beszédet mondott Wellner Andrea a
Porpáczy ÁMK igazgatója, házigazda, Kóczán Zoltán
megyénk alelnöke, a napot értékelte Ivanics Ferenc
országgyűlési képviselő.
A képes beszámoló a www.vilagoroksegnap.hu
található.

oldalon

Sikeres véradás az iskolában
Várjuk magánszemélyek, civil és egyéb szervezetek
javaslatait arra, hogy ebben az ünnepi évben ki részesüljön a
Nagycenkért Díj kitüntető címben.
A bizottság tagjai: Matiasec János képviselő – elnök, Bíró
Béláné képviselő – tag, Dr. Hudomelné dr. Dózsa Margit
képviselő – tag, Kolonits Béláné Panni néni, Nagycenkért
Díjas – külsős tag, Horváth János – külsős tag.

Idén rendhagyó módon három alkalommal várják a helyi
vöröskereszt aktivistái a nagycenki véradókat. A szokásos
nyári és téli időpont egy harmadikkal is kiegészült, április 21én. A kísérleti jellegű ötlet nagyon jól sikerült, hiszen 76-an
adtak vért, ami nagyon jónak mondható. Köszönjük szépen a
véradóknak – akik között többségben voltak a hölgyek – a
segítségüket.

Széchenyi István pályázati alap bírálatának
eredménye
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő
testülete a 2011. április 28-i képviselő-testületi ülésén elbírálta
a Széchenyi István Pályázati Alaphoz benyújtott pályázatokat,
és a 60/2011. (IV.28.) Kt. Határozat alapján az alábbi döntést
hozta:
Pályázó megnevezése

Aranypatak Óvoda Nagycenk
InterAMG Produkciós Kft.

Támogatás
összege (Ft)
45. 000,200. 000,-

Életmód Klub Veszprémvarsány

0,-

Árkiné Varga Beáta Nagycenk

50. 000,-

Paárné Kelemen Anikó

50. 000,-

Soproni Veterán Autó és Motor Klub

80. 000,-

Orbán Júlia Sopron

0,-

„Czenki” Hársfa Néptánc Egyesület

130. 000,-

Nagycenk Fejlődéséért Egyesület

200. 000,-

Mozogj, hogy mozdulni tudj 40 évesen
is majd Alapítvány

2011. június 29-én 50 fős delegáció érkezik településünkre,
Nagycenkre a Vidéki Települések Európai Chartája
lengyelországi partner településéről Strzyzow-ból. Elsősorban
mezőgazdasági tevékenységünket fogják szemrevételezni, és
természetesen a helyi nevezetességeinkkel fognak ismerkedni.
Az idei évben első alkalommal Gráf Gyula kezdeményezésére
2011. augusztus 20-án kívánjuk megszervezni a Nagycenkről
elszármazottak találkozóját a Sportcsarnokban. Kérünk
mindenkit, segítsék ötleteikkel, munkájukkal, adományaikkal
rendezvényünket, amit előre is nagyon szépen megköszönünk!
Amennyiben van Nagycenkről elszármazott ismerősük,
családtagjuk
kérjük,
értesítsék
az
eseményről,
a
visszajelzéseket a részvételi szándékról a Polgármesteri
Hivatalba várjuk.

Kijavításra került a vasút felé vezető „Piros-híd”
betonkorlátja

0,-

Dorozsmai Erzsébet Sopron

20. 000,-

Balogh Zoltán Zalaegerszeg

0,-

Összesen:

megjelentettük pedig „Bokor Nándor ceruzája” elismerésben
részesült. Köszönjük írásaitokat. Szép és balesetmentes nyarat
kívánunk nektek!

775.000,-

A nyerteseknek gratulálunk, a nagycenki rendezvényeik
lebonyolításához sok sikert kívánunk!

Önkormányzati rövidhírek
2011. július 12-21 között Sopronkeresztúr (Deutschkreutz)
osztrák-magyar ifjúsági csereprogramot szervez, uniós
támogatással. A résztvevő gyermekek és szüleik számára
2011. július 06-án 19:30 kezdettel megbeszélést szervezünk,
melynek helyszíne az iskola aulája lesz. Kérünk mindenkit,
aki ez ügyben érintett, szíveskedjék megjelenni!
Örömmel számolhatunk be arról, hogy „Nagycenk első ifjú
tollnoka” 2011-ben Horváth Nikol lett, kinek ezúton is szívből
gratulálunk! Reméljük írásaival a jövőben is meglep
bennünket. A többi ifjú, akiknek írásait a különszámokban

Mát több mint tíz éve tapasztalható volt, hogy a volt
Cukorgyár épületével szemben, a Vasútállomás felé vezető híd
jobb oldali betonkorlátja több helyen megrongálódott. Ez
egyrészt esztétikai problémát jelentett, másrészt pedig
balesetveszélyes volt, hisz az 5-10 méteres mélységtől nem
védte meg semmi az arra járó gyalogosokat, járművezetőket.
Az elmúlt év során a GYSEV Zrt. ingyenesen biztosította az
Önkormányzat számára a szükséges 10-12 db használt, de
megfelelő minőségű betonelemet, amit a VIAT Kft.
munkatársai gépi erővel, térítésmentesen beépítettek az
összetört, sérült korlát-elemek helyére. Így a balesetveszély
elhárítása megtörtént. Hátra van még a betonkorlát mindkét
oldali részének a lefestése, amihez szívesen fogadunk
önkéntes jelentkezőket. A szükséges festéket, eszközöket
természetesen az Önkormányzat biztosítja. A GYSEV Zrt. és a
VIAT Kft. ingyenes segítségét nagyon szépen köszönjük.

Hírösszefoglaló iskolánk tavaszi programjairól,
eseményeiről

Az 5.-6. osztályosok erdei iskolában gyarapították tudásukat
Balatonnál, Pálkövén.

A tavaszi hónapok a természetet, az iskolai programok pedig
életünket, a szürke hétköznapokat teszik színesebbé,
emlékezetesebbé.

Országos kompetenciamérést írtak 4. , 6. , 8. osztályosaink
május 25-én.

Április elején helyi szavalóversenyt tartottunk a költészet
napja alkalmából, a legkifejezőbben verset mondók
képviselték iskolánkat a lövői területi versenyen. A hónap
folyamán ifjúsági színházasaink két előadást láthattak a Petőfi
Színházban: a Bánk bánt és a középiskolások által bemutatott
fergeteges Ádámok és Évák című darabot.
Április 8-án Széchenyi István halálának évfordulóján, több
helyszínen zajló programsorozattal (koszorúzás Döblingben,
Mauzóleumnál emlékműsor, könyvbemutató, szentmise)
adóztunk a legnagyobb magyar emlékének.
A Föld napja alkalmából csatlakoztunk az országos
szemétszedési mozgalomhoz, felsőseink a község közterein
gyűjtöttek szemetet.
Április 20-án, a Fertőszéplakon megrendezett „Jonatán”
olvasási versenyen két csapatunk vett részt, ahol a
hatodikosaink 11., a hetedikesek pedig 2. helyezést értek el.
E nap délutánján húsvéti játszóházat rendeztünk, ahol Nagy
László fafaragómester lehetőséget biztosított a gyerekeknek a
szakma rejtelmeibe való betekintéshez.
Az április 6-ai Ivánban rendezett Sopron-Fertőd Kistérségi
vetélkedő döntőjébe bejutott két csapat jutalomkiránduláson
vett részt, amely során a régi Sopron vármegye nevezetes
helyeit keresték fel.

Május utolsó hetében fogadtuk a jászkarajenői Széchenyi
István Általános Iskola tanulóit, részt vettünk a játszótéri
gyermeknapon, Fertőtáji Világörökségi programon.
Tavaszi sportversenyeink: diákolimpia, atlétika egyéni
döntőjében Fertődön Pellinger Zsófia távolugrásban 1. ,
síkfutásban 2., kislabdahajításban 3. helyezést ért el.
Kisiskolák versenyében futásban szintén Zsófia 3., Hofstadter
László 4. helyezést ért el. Labdarúgásban a lányok a megyei
döntőben 3. helyezést értek el.
A Fürge lábak ügyességi váltóversenyen, Kópházán egy
alsósokból álló csapat képviselte iskolánkat. A versenyeken
részt vett tanulók neveit és versenyeken való helyezéseket a
honlapunkon tekinthetik meg részletesen!
Osztálykirándulások zajlottak az elmúlt héten: 1.-2. osztály
Kőszeget és környékét, 3.-4. osztály Fertőpartot, 7.-esek
Bakonyt, a 8.-asok pedig a Dunakanyart csodálhatták meg.
Mindenkinek tartalmas időtöltést és jó pihenést kívánok a
nyári szünidőre!

Elballagtak iskolánk nyolcadikosai

A harkai természetismereti versenyen szintén a 7. osztály 2.
helyezést ért el.
A kisbajcsi megyei német versenyen Horváth Fanni 7.
osztályos tanuló 2. helyezést ért el korosztályában.
Május elején egészséghetet tartottunk, minden délután egyegy téma köré szerveztünk programot: drogfutás és prevenció,
megújuló energiaforrások, természetvédelem, egészséges
táplálkozás, fűben-fában orvosság, egészségbár.
Alsósaink és az 5. osztályosok meghitt műsorral köszöntötték
édesanyjukat.
Május 12-én a La Mancha lovagja című komédiát nézték meg
színházbérleteseink Sopron.
Peresztegen alsósaink helyesírásban mérték össze tudásukat a
környező települések diákjaival.

A nyolcadikosok búcsúja volt iskolánk legkiemelkedőbb
eseménye júniusban. A megható pillanatokba az időjárás sem
rondított bele, remek kora nyári idővel búcsúztunk a tanévtől.
Az eseményre lázasan készültek kicsik és nagyok, színvonalas
műsorszámok szórakoztatták a közönséget. Természetesen a
diákok jutalmainak kiosztása sem maradt el. Mindenkinek
tartalmas és balesetmentes nyarat kívánunk.

Erdei iskolában jártak diákjaink

A hagyományokhoz híven idén májusban iskolánk ötödikesei
és hatodikosai erdei iskola keretében tettek szert új
ismeretekre. A Balaton-felvidék legszebb tájait hódítottuk
meg. Az időjárás kegyes volt hozzánk, az összes betervezett
programot meg tudtuk valósítani és még egy kis szezon eleji
balatoni fürdőzést sem hagytunk ki. Megmásztuk a
Csobáncot, a Badacsonyt, bebarangoltuk a Tihanyi-félszigetet,
csónakáztunk a tapolcai tavasbarlangban. Összességében
mindenki jól érezte magát, kár hogy ilyen gyorsan elröppent
ez a hét.

Óvodai hírek, események

A tanév végére óvodánk gyermeklétszáma 83 főre emelkedett.
Ebből a csoportoké következőképpen alakult: Kiscsoport 29
fő, középső csoport 30 fő, nagycsoport 24 fő. Szeptembertől
16 gyermek kezdi meg iskolás éveit. 15 fő a helyi általános
iskolában, 1 gyermek pedig más intézményben.
A tavasz beköszöntével óvodánkban is felgyorsultak az
események. Április 15-én nagycsoportosaink a falu költészet
napi megemlékezésén szerepeltek.
Szent György napi rendezvényünk ebben az évben is sok
érdeklődőt vonzott.

Kulturális nap Nagycenken
Május első hetében az édesanyákat,
köszöntöttük mindhárom csoportban.

nagymamákat

A középső és nagycsoportosok április 19-én a Fertő-Hanság
Nemzeti Parkba tettek idén is látogatást.
Május 19-én a lövői óvoda által szervezett ovis olimpián
vettünk részt, ahol csapatunk 5. helyezést ért el.
Május 20-án a gyermeknapi kirándulásunk helyszíne ebben az
évben Szombathely volt. A szülőkkel közösen egy
élményekben gazdag délelőttöt töltöttünk el a Kalandvárosban.

Nagyszerű hangulatban és kiváló műsorszámokkal zajlott le
az idei kulturális nap is, melyen óvodásaink és iskolásaink
vettek részt. A felkészítő pedagógusok a gyerekekkel kiváló
munkát végeztek és ízelítőt adtak a tantermen kívüli komoly
munkáról. Versek, táncok, színpadi jelenetek, körjátékok,
hangszeres fellépések színesítették a péntek délutánt. A lelkes
közönség több mint másfél óráig élvezhette a gyermekek
produkcióit. Köszönjük mindenkinek, akik lehetővé tették idei
bemutatónkat is.

A nagycsoportosok évzáró ünnepélyét és egyben búcsúzásukat
az óvodától június 3-án délután rendeztük meg az óvoda
udvarán.. A rendezvényt közös szalonnasütés követette. Ezen
a rendezvényen köszöntünk el a szülői munkaközösség
nagycsoportos képviselőitől: Tóth Istvánnétól és Beliczai
Krisztinától, akik hosszú évekig aktívan, lelkesen támogatták
munkájukkal az intézményünket. Ezúton is köszönet Nekik!
A nyári nagytakarítás miatt óvodánk augusztus 01-től,
augusztus 26-ig zárva tart. Augusztus 29-től fogadjuk ismét a
gyerekeket és étkező vendégeinket. Az óvoda dolgozói és
gyermekközössége nevében a nyári szünetre mindenkinek jó
pihenést kívánok!

Bajnok lett a Nagycenki felnőtt és ifi labdarúgó
csapat
Az Agyagosszergény együttesei felett aratott győzelmek után
(ifi: 9:1; felnőtt: 4:0) eldőlt, hogy a Megyei III. osztály
Kapuvári Csoport 2010/2011. bajnoka a Simon-Nomis
Nagycenk csapata lett, az utolsó forduló eredményétől
függetlenül.

Végeredmény-ifi: 1. Nagycenk 24 mérkőzés 20 győzelem 2
döntetlen 2 vereség 100 rúgott gól - 28 kapott gól, 62 pont
Somogyi Roland a góllövő-lista 2. helyén végzett, 22 rúgott
góllal. Nagyon büszkék vagyunk a labdarúgóinkra!
A bajnoki címek tovább öregbítik Nagycenk hírnevét, amit
nagyon köszönünk mindenkinek, akik hozzájárultak a remek
sikerhez. Külön gratulálunk Hofstadter Attila szakosztályvezetőnek, továbbá Gazdag László és Gosztola Imre
edzőknek, és természetesen a csapatok tagjainak, és a
támogatóknak. Egyben hasonló sikereket kívánunk a
következő kiírásban is, immár a Megyei II. osztályban. Hajrá
Nagycenk! Szép volt Fiúk!

Eb-aranyérmes nagycenki táncosok!

A felnőtt együttes tagjai:
Gazdag László edző, Hofsadter Attila szakosztály vezető,
Artner Roland, Horváth Márton, Pápai Krisztián, Gazdag
Dávid, Molnár Péter, Oláh Tamás, Kirkovics András, Rudolf
István, Somogyi Roland, Orbán Ákos, Véghelyi József,
Balogh György, Takács József, Lukácsi Ádám, Turner
Krisztián, Pető Bálint, Somogyi Bálint, Kozma Richárd,
Wertetics Szilárd, Kalmár Attila, Mentes Attila, Boda Gergő,
Németh Ottó, Fendrik Attila, Horváth Tamás, Nyári József,
Gosztola Martin játékosok.

A Kaposváron június 3-4-5-én megrendezett EB-n nagyon
sikeresen szerepeltek a Dirty Dance Sopron Táncegyesület
nagycenki versenyzői.
A bajnoki címen felül több kategóriában és formációval is
remek helyezéseket értek el az alábbi ifjú tehetségek:
Horváth Dalma, Horváth Daniella, Horváth Fanni, Hofstadter
László, Barasits Dániel.
Felkészítő tanárok: Horváth Zoltán, Demsa Tamara.
Az Európa Bajnokoknak és felkészítőiknek is szívből
gratulálunk!

Eredmény-felnőtt: 1. Nagycenk 24 mérkőzés 20 győzelem 2
döntetlen 2 vereség 89 rúgott gól - 26 kapott gól, 62pont

Kiváló eredményt értek iskolás lányaink!
A
májusban
Győrszemerén
megrendezett
Megyei
Diákolimpián iskolánk lány foci csapata 3. helyezést ért el.
Csapattagok:

Az ificsapat már négy héttel ezelőtt kiharcolta a bajnoki címet,
ami külön is emeli a győzelem értékét.

Knull Vanda, Horváth Daniella, Pajer Brigitta, Pellinger
Zsófia, Czenki Virág, Frank Barbara. Németh Fanni, Csaba
Szimonetta, Bogjos Bettina, Balogh Barbara. A sikerhez
ezúton is gratulálunk! Felkészítő tanár: Lajber Sándor

Nagycenki Gyermeknap-2011 május 29.

napot. Nem véletlen, hogy József Attilához kötötte e napot,
hisz Kosztolányi Dezső halálának kapcsán találkoztak a Szép
Szó szerkesztőségében, Somlyó egész életére kihatott e
találkozó. Bevallása szerint ez vezette őt az írói-költői pályára.
Szavaltak óvodásaink, iskolásaink, és több helyi és
környékbeli bátor verselő tett eleget a felhívásnak, s hozta el
magával kedvenc versét, amit elő is adott. Ezúton is
gratulálunk mindenkinek és köszönjük a színvonalas
szereplést. Vessző Ágnes és Gergye Attila új verseikkel
kedveskedtek a hallgatóságnak.
A jelenlévők a műsor végén megtekinthették a Galériát és
élvezhették a házigazdák vendéglátását is, köszönjük szépen!

A szombati rossz idő egy kicsit megijesztette a szervezőket,
de szerencsére május utolsó vasárnapján gyönyörű időjárás
fogadta a gyermeknap résztvevőit. Simon Péter úr újabb
felajánlásának köszönhetően ismét rengeteg ajándék várta a
gyermekeket, akiket Simon úr külföldi távolléte miatt Németh
Ferenc és Kovács László urak köszöntöttek Ivánkovics Ottó
polgármesterrel közösen. A délután eseményei gyorsan
követték egymást, hisz az óvodások műsora után az
iskolásoké volt a főszerep a sportpályán, akik sorversenyekkel
készültek. Lajber Sándor tanár úr közreműködésével több,
mint harminc gyermek játszott, sportolt közösen. Mind az
óvodások, mind pedig az iskolások örömmel vették birtokba
az ajándék játékokat, labdákat, babákat, tollas-és asztalitenisz
ütőket. Közben a 150 adagnyi gulyás is elkészült, aminek
főzésében Nyúl Szabolcs szakács működött közre. Majd a
focistáké lett a főszerep, ők háromfős csapatokban mérték
össze erejüket. A nyolc csapat közül a kupát az
„AgyonCsapat” nyerte, második helyezést ért el a „Békavár”
válogatottja, míg a harmadik helyezett a „Tökösök” csapata
lett.
Köszönjük szépen a támogatóknak, továbbá az óvoda és az
iskola pedagógusainak a közreműködést, és külön köszönet az
Iparos Körnek és a Honismereti körnek a segítségért,
Baumgartnerné Gertinek pedig a szervezésért. A
gyermekeknek és a sportolóknak gratulálunk.

A költészeti napját ünnepeltük
2011. április 15-én délután a Horváth & Lukács Galériában
tartottuk a már hagyományossá vált költészet napi
megemlékezést. 1964 óta ünnepeljük hazánkban József Attila
születésnapján, a költészet napját. Ezt az ünnepet Somlyó
Györgynek köszönhetjük, aki úgy gondolta, ha már
ünnepnapokkal éljük napjainkat, hisz minden napra esik egyegy ünnepelnivaló, akkor a költészet is megérdemel egy saját

Anyakönyvi hírek
Gratulálunk ! – Újszülöttek Nagycenken

Friedrich Sára Katalin (2011.04.21.)
Tóth Viktória és Friedrich Andor kislánya
Schiffer Lotti (2011.05.10.)
Wiederschitz Csilla és Schiffer István kislánya
Félix Kristóf (2011.05.12.)
Bangha Katalin és Félix Imre kisfia

Búcsúzunk !
Farkas János 1933.
Nagy Éva, 1944.
Kovács Ferenc, 1940.
Kalmár István 1937.
Szokodi Szaniszló 1948.
Wagner Árpád Imre 1924.
Szekendy Szaniszlóné 1936.
Pölcz Béláné 1921.

Széchenyi Vágta két felvonásban
2011. június 18-án rendezték a Nagycenki Széchenyi Vágta
kétnapos rendezvénysorozatát az Inter AMG Kft. és az Ilona
Major Lovas Klub szervezésében.
Kellemes időben zajlott a Vágta első (szombati) napja, ahol
díjugrató versenyt rendeztek. A díjugrató versenyszámok
mellett lovas bemutatók és divatbemutató is színesítette a
programot. Nagy Mihályné és Tóth Barbara alapfokú
díjlovagló feladatokat mutattak be, ezután Horváth Ágnes (4szeres Országos Ifjúsági Bajnok Csapatversenyben) nehéz
kategóriás, nagydíjas díjlovas feladatokkal, végül Dezső Fanni
futószáras feladattal szórakoztatta a közönséget. A
bemutatókat Prutkay Zoltán versenybíró kommentálta. A
folytatásban pedig divatbemutatókat tekinthettek meg az
érdeklődők.
A vasárnapi Széchenyi Vágta rendezvényeit a szombat este és
éjjel lehulló nagy mennyiségű eső miatt le kellett mondani a
szervezőknek.
Az elmaradt Széchenyi Vágta rendezvényeit előre láthatóan
2011. 07. 23-án tartják meg, amelyre érvényesek a
nagycenkiek számára az 50%-os kedvezményt biztosító arany
színű karszalagok.

