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FELHÍVÁS!

A Nagycenkrõl elszármazottak találkozója sikeres megrendezéséhez újfent segítségüket kérjük. Nagycenkrõl elszármazott
rokonaikat, ismerõseiket értesítsék,illetve ezekrõl a személyekrõl adjanak információt, hogy az önkormányzat is értesíteni
tudja õket. Egyben kérjük Önöket, vegyenek részt maguk is a rendezvényeken, hisz az elszármazottak találkozójára (és minden
búcsúi rendezvényre) várjuk a jelenlegi nagycenkieket is! Jöjjenek el, ünnepeljünk együtt!

Európa Charta találkozó
Lettországi Charta-találkozó
A Vidéki Települések Európai Chartája
2012-ben július 5-8. között a lettországi
Kandavában tartotta éves „nagy”
találkozóját. Tõlünk az önkormányzaton
kívül több civli szervezet, például a
néhány hónapja bejegyzett „Friends of
Europe” Egyesület nagycenki
tagszervezete is delegált tagokat.
A Chartának jelenleg 27 tagja van
melybõl 24 ország képviselõi voltak jelen.
A nagycenki delegáció a megszokott 10
fõ helyett 12 tagból állt. A jelentõs
repülõgépi útiköltséget tekintveúgy
döntöttünk, hogy autóbusszal tesszük
meg az 1530 km-es távot.
Hosszú, 2 napos utazás után
(Lengyelországban megszállva) érkeztünk
Kandavába, ahol a kötelezõ bejelentkezési
formaságok után kellemes környezetben
láttak vendégül vacsorával bennünket.
A település múzeumának kertjében
ismerkedési estet tartottak az addig
megérkezettek számára, kolbászsütéssel
„spékelve”. Az esemény sajnos nem
teljesedhetett ki, mert az esõ közbe szólt.
A találkozó másnap a település evangélikus
templomában, szertartással és csodálatos
kórus muzsikával kezdõdött, ahol szólt a
közösséghez az evangélikus lelkész és a
katolikus pap is. (Lettország 50%-a
evangélikus, 20%-a katolikus). Frans
Ronnes a Charta elnöke is köszöntötte a
résztvevõket. Hangsúlyozta, hogy ”..
bár körülöttünk, Európában mindenütt a
pesszimizmus, a depresszió érzõdik, mi
legyünk optimisták, építsük tovább a
Chartát, ezáltal megvalósítva az egységes
Európa gondolatát, mert Európa nem
Brüsszelben van, Európa mi vagyunk”.
A köszöntések és szertartások után
kezdõdött a felvonulás, ahol minden
település a saját nemzeti színû zászlója
alatt vonult az öreg városközpont fõterére,
ahol a hivatalos nyitó ceremónia után
fúvószenei koncert és a csinos mazsorettek
formációi vártak bennünket.
Szép gesztusként a szervezõk minden
településnek készítettek egy, - a település
nevével és egy szerencsepatkóval
ellátott - térkövet, amelyet a megújult,
romantikus környezetben lévõ sétány
járdájának kihagyott helyeire rakhatott
be minden polgármester.
Ebéd után kezdõdött a városka
kultúrközpontjában a workshop
(konferencia). A találkozó hivatalos
elõadásainak központi témája:
„A demográfiai változások társadalmi
hatásai a vidéki Európában”- volt.
Ennek keretében elõadást hallhattunk
a város és a kandavai járás kulturális
életével kapcsolatban. Elképedtünk
amikor hallottuk, hogy az éves
költségvetésben a 11 ezer fõs járásban
évente több mint 180 millió forintnyi
összeg jut a kultúrára és a sportra.

A városban (Kandavának 4200 lakosa
van) hihetetlen sportélet zajlik. Nagyon
komoly színtû a tánc tanítása is. Egész
nyáron, -több turnusban- több száz fiatal
érkezik edzõikkel együtt, különbözõ
sportágak képviseletében, mert
Kandavában a sportlétesítmények adottak
hozzá; labdarúgó és atlétikai stadion,
több kosárlabdapálya, több röplabda
pálya, úszómedence, torony mûugróknak,
sportcsarnok stb.. találhatóak itt.
A délutáni workshop fontos eseménye
volt a - hét asztalnál folyó - konferencia,
ahol véletlenszerûen összesorsolt országok
képviselõi válaszolhattak a településüket
érintõ egy-egy fontos kérdésre. (Pl:
Milyen módon tudja a település
helyben tartani a fiatalokat?)
A konferencia után már szinte nem is volt
meglepetés az a magas színvonalú
táncelõadás sem, amelyet több, mint
hatvan fiatal adott
elõ.
„ Alice
Csodaországban” címû darab táncos
változatát láthattuk, megkockáztatom;
világ, de legalábbis európai színvonalon.
A nap záróeseménye a hagyományos
kulináris est volt, ahol szalámis, gyulai
kolbászos falatokkal, házi sütikkel, jó
magyar pálinkával és Soproni
kékfrankossal vendégeltük meg a
résztvevõket. A sátor elõtt késõ éjszakáig
tartott a zenés
„Open air party”
A második nap a szervezõk kirándulni vitték
a találkozó résztvevõit, fakultatív jelleggel.
A nagycenki küldöttség „idõsebb” fele
egy csokoládégyár bemutató termébe,
egy régi várba, egy sajtgyár bemutatójára
és egy kertészetbe látogatott el. Délután
a polgármesterek külön megbeszélést
folytattak, melynek témája a Chartában
elkövetkezõ változások voltak. Ezen a
napon kihagytuk a vacsorát, és
csoportosan elbuszoztunk a kb. 35-40
km- re lévõ tengerhez.Nagy
meglepetésünkre kellemes, szinte déli
tengerpartra emlékeztetõ homokos
strandon találtuk magunkat, ahol a
fiatalok meg is mártóztak a vízben.
Visszatérve, miután besötétedett
(23 óra után), a sporttelepen lenyûgözõ
vizishow-t láthattunk, melyen a település
lakosai is nagy számban vettek részt.
A harmadik napon került sor a delegációk
közötti sportos vetélkedõre. Ötfõs csapatok
versengtek egymással. Egyedül a nemzetek
között Nagycenk két csapatot is ki tudott
állítani. Nagyon jól szerepeltünk, és sokáig
dobogós helyezést vártunk az eredmények
alapján. Csak este derült ki a díjkiosztásnál,
hogy voltak még nálunk is jobbak…
A sportversenyen még kegyes volt az idõ
hozzánk, de délután megnyíltak az égi
csatornák. A zuhogó esõ ellenére a hivatalos
záró aktust, és az ajándékozási ceremóniát
az egyébként csodálatos környezetben lévõ
szabadtéri színpadon tartották, a tervezett
mûsorok és táncos fellépések miatt.

A Charta eddigi elnöke, a holland Frans
Ronnes, ezen az esõs délutánon adta át a
stafétabotot utódjának, az osztrák Lasse
polgármesterének, Karl Grammatitschnak.
A kandavai találkozó tanulságos,
látókörünket bõvítõ összejövetel volt,
ahol bepillanthattunk a 2. 3 milliós balti
ország mindennapjaiba, amely 1991-ig
a Szovjetunió része volt. Ez az ország,
- amelynek nagy részét erdõ borítja,
egyszerre gyönyörû és ellentmondásos is.
Sok azonos és számos más problémával
küszködnek, mint mi. A Charta ehhez
hasonló rendezvényei csak megerõsítik
a leköszönõ elnök gondolatait:
„Európa mi vagyunk, így együtt.”
Keszei István

A találkozó a fiatalok szemével
Nagyon szerencsésnek érzem magam,
hogy részt vehettem a lettországi
Kandavában megrendezésre kerülõ
Európai Chartás nagytalálkozón.
Az utazás elõtt már mindannyian nagy
izgalommal vártuk a ránk váró új
élményeket. A kedd hajnali indulás
után hosszú út várt ránk, hiszen több mint
1500 kilométeres útszakasznak vágtunk
neki. Az út folyamán Lengyelországban
egy nagyon kellemes hangulatú panzióban
szálltunk meg egy éjszakára, amely egy
erdõ szélén volt, így teljesen nyugodt
körülmények között tudtuk kipihenni
az addig megtett út fáradalmait.
Szerdán a finom reggeli után tovább
folytattuk utunkat, és a kora esti órákban
megérkeztünk Kandavába. Az addig látott
lettországi kisvárosokhoz képest nagyon
kellemes csalódás volt, mivel a régies
házak és a szépen rendezett parkok,
virágos utcák mutatták az addig elért
magasabb fejlõdést, és barátságos légkört
kölcsönöztek ennek a kisvárosnak. A
regisztráció után külön bontották a
nagycenki delegációt, a négy fiatalt - köztük
engem is - a külön szállásra vittek. Este
hat csoportra osztottak minket és a város
különbözõ pontjain mókás feladatokat
kellett megoldanunk. Ezután tábortüzes
sütögetés és ismerkedés zajlott, ami nagyon
jól sikerült, mivel mindenki nagyon
barátságos és nyitott volt.
Csütörtökön a reggeli után Istentiszteleten
vettünk részt, és ezután megkezdõdött a
felvonulás minden ország részvételével.
Végül a városközpontba jutottunk ki, ahol
a hivatalos köszöntõ volt és elõadásokkal
szór a k o z t a t t á k a v e n d é g e k e t .

Folytatás a 3. oldalon

Kandava - Lettország
Három órakor megkezdõdött a „workshop”
ahol szintén csoportokban dolgozva arra
kerestünk válaszokat és megoldásokat,
hogy miért költöznek el az emberek a
falvakból a városokba. Este jött a személyes
kedvenc programom a kulináris est, melyen
minden ország képviselõi bemutatták az
országukra leginkább jellemzõ ételeket és
italokat. Természetesen nagy sikert aratott
a magyar barackpálinka, valamint az
ízletes húsos kolbászok. Rengeteg mindent
megkóstoltam, és mindegyik nagyon
ízletesnek bizonyult. Az este jó hangulatban
telt, megismerhettük a lett néptánc alapjait.
Nekünk, fiataloknak külön szórakozóhelyet
alakítottak ki, ahol mindenki nagyon
felszabadultan bulizhatott, ismerkedhetett.
Péntek reggeli után különbözõ témájú
buszokat indítottak (például történelem,
sport, kultúra) és mindenki kiválaszthatta
hogy melyikre szeretne felszállni. A fiatalok
a késõi kelés miatt csak a „sport buszra”
fértek fel Délelõtt folyamán kipróbálhattunk
egy nagyon jó BOB pályát, megnézhettük
a helyi sportcsarnokot, melyet most újítottak
fel, ebéd után a gokart és a cross pálya
megtekintése következett. Zárásként egy
lövészházba látogattunk és a kinti pályán
mindenki kipróbálhatta lövészi ügyességét.
Egy remek ötlettõl vezérelve a cenki
delegáció „kiruccant” a Balti-tenger
partjára, ahol a víz olyan kellemes volt,
hogy fürödhettünk is benne. Ez is hatalmas
élmény volt, amit nem sok ember mondhat
el magáról, majd levezetésként piknikeztünk,
és a naplementét csodálhattuk meg.
Sz o m b a t o n a d e l e g á c i ó k k ö z ö t t
sportversenyt rendeztek. Nagyon kreatív
és vicces feladatokat kellett végigcsinálnunk,
amely nagyon élvezetes volt. Sajnos a záró
est nem sikerült a legjobban, mivel
szabadtéren volt és esett az esõ, de ehhez
már a helyi emberek hozzászoktak
/mi nem./ Este kilenc óra körül indultunk
haza, tele élményekkel, és hála Istennek
szerencsésen, épségben hazaértünk.
Nagyon élveztem ezt a pár napot, örök
élmény marad, nagyon sok fiatalt ismertem
meg Európa különbözõ részeirõl és
lehetõségem volt az angolt is gyakorolni.
Minden cenki fiatalnak azt tudom javasolni,
hogy tanuljatok nyelveket, mert ilyen
találkozókon is nagyon nagy mértékben
lehet hasznosítani a tanultakat.
Ragats Zsófia

Képek a találkozóról

További képek: www.szechenyifaluja.hu/gallery

LABDARÚGÁS
Augusztusban kezdõdik a megyei II.
osztályú bajnokság 2012/13-as szezonja.
A júniusban befejezõdött elõzõ évadban
derekasan helyt álltak együtteseink,
a felnõtt csapat a 10. helyen végzett,
míg a tartalék együttes 6. lett.
A nyáron a korábbi évekhez hasonlóan
többen érkeztek és távoztak a csapattól.
Új játékosok: Tama Norbert Hegykõrõl,
Horváth Patrik az SC Soprontól, Rácz
Andor Sopronkövesdrõl, Markó Dávid
és Takács József pedig visszatértek
Nagylózsról. A tartalék együttesbõl
felkerült az elsõ csapathoz két cenki:
Gosztola Martin és Csala Roland.
Távozók: Horváth Tamás Ausztriába,
Balogh György és Takács Ádám Lövõre.
A tartalék együttesnél is jelentõs
változások történtek, mivel a szövetség
megváltoztatta a versenykiírást. Ennek
értelmében több fiatalabb játékosnak
kell szerepelnie az együttesben.
Várjuk olyan 1994. január 1-e után
született ijfú cenki fiúk jelentkezését,
akik kedvet éreznek a labdarúgáshoz.
A felnõtt együttes célkitûzése ebben
a bajnokságban is az, hogy stabil
középcsapatként szerepeljen a
megyei II. osztály küzdelmeiben.

Sporthírek

KARATE VERSENY NAGYCENKEN

Az õszi sorsolás még nem ismert,
annyi biztos, hogy augusztus 12-én
17 órakor Magyar Kupa mérkõzéssel
kezdõdik a szezon - Fertõrákoson
vendégszerepel a csapat - majd
augusztus 19-én, vasárnap 17 órai
kezdettel hazai pályán kezdõdnek a
bajnoki küzdelmek.(A tartalékcsapat
mérkõzése 15 órakor kezdõdik.)
A búcsúi rendezvények is tovább
színesednek ezáltal, aki kilátogat az
augusztus 19-i Nagycenki Búcsúra
a Tornacsarnokhoz, a nagycenki
focisták szezonnyitó mérkõzését
is ingyenesen megtekintheti.
Nem is kívánhatunk mást, sok sikert,
jó, sportszerû játékot az új szezonban
is! Hajrá Nagycenk!

A 2011/2012-es tanév lezárásaként a
Mozogj Alapítvány által mûködtetett
karate csoportok számára szerveztünk
megmérettetést a Tornacsarnokban. A
versenyen a környezõ települések
csoportjai versengtek egymással. Az
egy-egy versenyszámban megszerzett
pontszámok összeadódtak, így érte el az
5. helyezést Röjtökmuzsaj a 4. helyezést
Harka csapata, míg a dobogó 3. fokára
állhatott fel Pereszteg csapata, valamint
a 2. helyezést Balf csapata érte el. Az
abszolút gyõzelmet Lövõ csapata szerezte
m e g , s z o rg a l m a s k i t a r t ó m u n k a
eredményeként. A versenyen a résztvevõk
úgynevezett forma gyakorlatokat mutattak
be, melyben egy képzeletbeli ellenfél
Kenutúra Fertõrákoson augusztus 4-én, ellen küzdöttek. Ezek azért nagyon fontos
szombaton. Gyülekezõ negyed kettõtõl
elemei a harcmûvészeti oktatásnak, mert
a Széchenyi téren, indulás 13.30-kor.
ezeknek a technikáknak az alkalmazásával
A túra idõtartama kb. 3 óra.
megfelelõ lélekjelenlét mellett, egy-egy
Részvételi díj: 2500Ft/fõ
Érdeklõdés, további információ:
esetleges támadást könnyebben el tud
Pölczné Lõrincz Márta: 06/30/5587610 hárítani az áldozat. A következõ forduló
A szervezõk minden érdeklõdõt
októberben lesz, míg a házi bajnokság
szeretettel várnak!
döntõjét decemberben rendezzük meg..

Kenutúra a Fertõn

Véradás

Ismételten kérjük önzetlen segítségüket!

Következõ véradás:
2012. augusztus23-án
az általános iskolában.
Vöröskereszt alapszervezete

Az újságot írta és szerkesztette:
Benke Éva - Biosalvus Bt
tel:0036/30/9595637
e-mail: cenkihirado@gmail.com
Kiadja:
Polgármesteri Hivatal, Nagycenk

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk
Schöller Ferenc - sz: 1939
Varga Károlyné - szül: 1922

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Széchenyi István Általános Iskola
óraadói állást hirdet:
történelembõl és rajzból.
Érdeklõdni lehet:
igazgato@cenksuli.sulinet.hu
vagy 06 30 525 6763

