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Példás összefogás, sikeres szervezés
Nagycenk bizonyított - Nagyszerû Charta találkozó
Március 22-25. között 6 ország delegációját
láttuk vendégül településünkön. Az idõjárás
is a szervezõk mellé állt, végig napsütéses,
jó idõben zajlottak az események.
A találkozó megkezdése elõtt, már a
szervezés idõszakában tapasztalható volt az
a lelkes, önzetlen összefogás a nagycenki
lakosok részérõl, ami nagy örömünkre az
egész rendezvényt végigkísérte.
Nagyon sokan jelentkeztek szállásadónak,
a szervezésben, a rendezvény lebonyolításában
is sokan és sokat segédkeztek. Nélkülük ez
a találkozó nem valósulhatott volna meg.
A lelkes önkéntesektõl rengeteg segítséget
kapott a szervezést az önkormányzattal
együtt magára vállaló Friends of Europe
civil szervezet. A rendezvény fõszervezõje
és koordinátora Dr. Tóth Melinda, a
Friends of Europe helyi elnöke volt.
Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni
minden segítõnek, szervezõnek, szállásadónak,
mindenkinek, aki munkájával, felajánlásával,
részvételével hozzájárult a találkozó sikeréhez.
Mert bátran kijelenthetjük, a rendezvény
nagyon sikeres volt. Vendégeink kitûnõen
érezték magukat, mindannyian élményekkel
gazdagon indultak haza vasárnap. Minden
delegálttól jeles osztályzatot kapott a falu.
Külön köszönet Nagycenk lakosainak, hogy
a pénteki, tornacsarnokban tartott kulináris
esten ilyen nagy számban részt vettek.
Jó volt látni a rengeteg, felszabadult,
jól szórakozó nagycenkit! Talán joggal
mondhatjuk, hogy öregbítettük Nagycenk
hírnevét ezzel a rendezvénnyel!
Röviden az eseményekrõl idõrendben:
Március 22. - Csütörtök
A delegációk a délután és az este folyamán
érkeztek meg, az önkormányzat épületében
fogadtuk a vendégeket étellel, itallal, majd
a regisztráció után a vendéglátó családok
hazavitték õket. Az esti vacsora a Csikós
csárdában volt, és nagyon jól sikerült,
megalapozta a rendezvény további hangulatát.
Március 23. - Péntek
A találkozó hivatalos megnyitójával
kezdõdött a nap a Múzeum különtermében,
ahol többek között Ivanics Ferenc, a térség
országgyûlési képviselõje, és Hokstok Imre,
a Te l e p ü l é s i Ö n k o r m á n y z a t o k
Országos Szövetségének képviselõje is
megtisztelte jelenlétével a rendezvényt
Csorba János polgármester úr köszöntõje
és az Önkormányzatot bemutató elõadása
után a találkozó fõ témájáról, az elöregedés
és a népesség csökkenésének a vidéki
településekre gyakorolt hatásáról hallhattunk
színvonalas prezentációkat dr. Tóth Imrétõl,
a Soproni Múzeum igazgatójától, dr. Egyed.

Krisztián közgazdásztól, Nagycenkrõl
Fekete Szabolcstól, valamint Niall Gregorytól
az ír küldöttség vezetõjétõl.
Az elõadások után a vendégek megnézték
a NYME Lovasképzési Központját, majd
innen lovas kocsin szállítottuk õket a
Széchenyi térre, hogy megtekintsék az
iskolát, óvodát. Hûse Gabriella igazgatónõ
elõadása az iskoláról, és a kisiskolások
citerajátéka mély benyomást tett mindenkire.
Ezután ebéd következett a Platán vendéglõben,
ami szintén kiváló volt, így vendégeink jó
érzésekkel vonultak Gráf Gyula múzeumába,
ahol nagyon kedvesen itallal fogadták õket,
és a nagycenki galambászok kiállított
galambjait is megtekinthették.
A délutáni rövid elõadásokat a múzeumban
angol nyelven tartották. Bemutatásra kerültek
a Nagycenki füzetek, civil szervezetek,
az ír és a román oktatási modell egy-egy példája.
A Horváth Lukács Galériában pedig a
családi vállalkozás nevében Horváth Ágnes
látta vendégül és mutatta be a vállalkozást
a 35 fõs küldöttségnek. A vendégek
megtekintették a galéria kortárs-gyûjteményét
és a képkeretezés, restaurálás, aranyozás
munkafolyamatait. Minden küldött külön
ajándékot is kapott emlékbe
.
Ezután következett a nap egyik fõ eseménye,
a kulináris est a sportcsarnokban, amely
szépen feldíszítve, berendezve, nagyszerû
keretéül szolgált az eseménynek. A külön
asztaloknál ízlésesen megterítve kínálták
hazájuk jellegzetes ételeit, italait a vendégek.
A helyieknek is külön asztaluk volt, ahol
elhelyezésre kerültek nagycenkiek által
készített ételek, italok, ill. a vendéglátó

egységek által felajánlott ételek. Ahogy már
fent említettük, jó volt látni a nagyszámú
helyi érdeklõdõt, akik a vendégekhez
hasonlóan a nagycenki alkotók mûveibõl
készült kiállítást is megtekinthették
az emeleten. Az est kiváló hangulatban
telt, mely hangulatról a Hársfa együttes és
a kiváló zenekar (Horváth Tóni prímás
vezetésével) is gondoskodtak.
.
Március 24. - szombat
Ez a nap is mozgalmasan telt, reggel veterán
busz szállította a vendégeket a soproni
városnézésre, majd a Pán-európai Piknik
emlékhelyre, ami a német vendégekre volt
(érthetõ módon) a legnagyobb hatással. Itt
fogyasztottuk el a csomagolt ebédet, (köszönet
az elkészítéséért Nemes Viktória óvodavezetõnek
és az óvoda dolgozóinak) majd
következett a Fertõ-tó, borkóstoló Fertõbozon,
és Fertõdön az Eszterházy kastély megtekintése.
A találkozó záró estélyén, egy közös
szentmisével kezdõdött a program, a
szentmise során a könyörgéseket, külön-külön
mindegyik részt vevõ ország egy felkért tagja
mondta el a saját nyelvén. A mise egy részét
angolul tolmácsolták a részt vevõknek.
Nagyon szép és megható volt.
A szombati program is a sportcsarnokban
ért véget, a záró vacsorával. A Bánfalvi Kórus
fellépése, és a Hársfa Együttes által szervezett
táncház emelte az est fényét. A vacsoráról
a Panoráma étterem gondoskodott ez
alkalommal. Az est csúcspontja a közös
ajándékozás, ill. a Charta elnökének és titkárának,
Frans Ronnes úrnak és Helma Van Drunen
asszonynak a búcsúztatója volt, mert az idei
évben váltás lesz a Charta vezetésében, és ez
volt az utolsó Charta rendezvény, amelyen,
mint elnök, és mint titkár vettek részt.

Charta találkozók
Nagy meghatottsággal fogadta az elnök
úr a Medgyesiné Magdi által készített
Charta tortát. Közös tánc és vigasság
után a fáradt részt vevõk hazatértek
pihenni a fogadó családokhoz,
készülve a másnapi hazaútra.
Március 25 - vasárnap
A reggeli órákban vendégek egy részét a
reptérre szállítottuk. Az itt maradt
delegációk meglátogatták a Múzeumvasutat
és a Széchenyi Múzeumot. A szlovákok,
és a németek - akik késõ délutánig maradtak
- Horváth Lajos vendéglõjében részesültek
egy pompás ebédben, majd a németek
megtekintették az Ilona majort,
ahol Horváth Ágnes magyar bajnok tartott
egy rövid bemutatót. Az utolsó delegáltak
délután öt körül hagyták el Nagycenket.

Tanuljunk nyelveket, hisz csak így tudunk „met vriendelijke groeten”
kapcsolatokat teremteni, egymással (üdvözlettel):
kommunikálni! Tanuljunk egymástól,
egymás tapasztalataiból, egymás hibáiból! Lukács Zsuzsanna
Számunkra ez volt a találkozó fõ üzenete.
Természetesen idõközben vendéglátóink
megismertettek minket a hollandok kedvenc
ételeivel, holland tradicionális játékokat
játszottunk,'s-Hertogenboschban várost
néztünk és kilátogattunk egy közeli farmra,
ahol speciális holland golfot játszottunk.
A fergeteges búcsú buli sem maradt el,
megismertünk sok fiatalt és barátságok
kötõdtek.
Szeretném megköszönni a saját és Kecskés
Gábor nevében is a Friends of Europe in
Esch szervezet közremûködését és
vendégszeretetét, valamint Önöknek,
Nagycenkieknek azt, hogy minket
delegálva képviselhettük szülõfalunkat
egy ilyen nemzetközi eseményen.

FIATALOK TALÁLKOZÓJA
A HOLLANDIAI ESCH-BEN
Március 15.-én, Nemzeti Ünnepünkön
Képek a nagycenki találkozóról
elindultunk Kecskés Gáborral, hogy részt
/további képek a honlapon/
vegyünk a Vidéki Közösségek Európai
Chartájának Ifjúsági Találkozóján, a
hollandiai Esch nevû helységben.
Csodálatosan szép, meleg, napos idõ
kísérte utunkat a teljes hétvégén át.
Egy tradicionális holland sörözõben, az
Ons Cafféban volt a találkozó hadiszállása,
itt fogadtak minket és számos más program
is itt zajlott. Szerencsések voltunk, mert
vendéglátó családjaink minden tõlük telhetõt
elkövettek annak érdekében, hogy minél
szebbé varázsolják ott tartózkodásunkat.
Befogadtak és elláttak minket, egy kicsit
belekóstolhattunk nem csak ételeikbe,
de a hollandok mindennapjaiba is.
Minden ország 2 fõt delegálhatott a
Román népviseletben a kulináris esten
Regisztráció a hivatalban
találkozóra, így a 10 helyi szervezõn kívül
62 fiatal töltötte ezt a hétvégét Eschben
az EU Charta szervezésében.
Frans Ronnes a szervezet elnöke köszöntött
minket Haaren önkormányzatának
dísztermében, majd megkezdõdtek a programok.
s-Hertogenboschban, az egyetemen workshopok
keretén belül mi a szlovák, a szlovén és a
cseh delegáltakkal kerültünk egy csapatba,
és beszéltük át a jelenlegi pénzügyi válságban
a fiatalokat leginkább érintõ témaköröket.
Hat nagy témakör volt: gazdaság,
Kirándulás retobusszal szombaton
tömegközlekedés, lakás-kérdés, kultúra, Fekete Szabolcs elõadása a kastélyban
oktatás és sport. Azt tapasztaltuk, hogy minden
országot érintõ probléma az, hogy a fiatalok
a kisebb településekrõl a városokba költöznek,
valamint mindenhol nagyon nehéz a fiatalok
és fõleg a diplomás fiatalok elhelyezkedése.
Feladatunk az volt, hogy a minket leginkább
foglalkoztató témakörben egy kérdést
fogalmazzunk meg. Ezt a kérdést a szombati,
nemzetközi vitán volt szerencsénk a holland
Nord-Brabant térség Európa parlamenti
képviselõjének, L. van Nistelrooij úrnak feltenni. A gyerekek citerajátéka mindenkit elbûvölt
Ünnepi szentmise szombat este
Csapatunkat a kultúra témaköre foglalkozatta
leginkább és azt kérdeztük, hogy mit tehetünk
mi fiatalok annak érdekében, hogy a különbözõ
kultúrákat, nemzeteket még jobban összehozzuk,
összekovácsoljuk? Erre azt kaptuk válaszul,
hogy maga a charta egy ilyen szervezet,
melynek szintén fõ célja, hogy a részt
vevõk megismerjék egymás országait,
egymás szokásait, hagyományait.
Van Nistelrooij úr azt javasolta, hogy mi
fiatalok legyünk nyitottak az ilyen, és
ehhez hasonló eseményekre, tágítsuk
Záróceremónia a sportcsarnokban
a l á t ó k ö r ü n k e t é s t a n u l j u n k ! A kulináris estre megtelt a tornacsarnok

Önkormányzati hírek
Utazás Döblingbe
2012. április 6-án, pénteken
az Önkormányzat szervezésében
busz indul Bécsbe, a Döblingben
található Széchenyi emlékhely elõtt
rójuk le tiszteletünket.
Indulás reggel 8 órakor a
Széchenyi térrõl, hazaérkezés
a kora délutáni órákban.
Jelentkezni korlátozott létszámban
április 4-ig lehet a 06/30/651 9859-es
számon Bugledich Attilánál.
Várjuk a civil szervezetek képviselõit,
és magánszemélyek jelentkezését is.

Óvoda

FELHÍVÁS
A NAGYCENKI
ARANYPATAK ÓVODÁBAN
AZ ÚJ GYERMEKEK BEÍRATÁSA

Sulinfó
A Széchenyi István Általános Iskola
minden nõi dolgozója nevében
köszönetet szeretnék mondani
Nagycenk Önkormányzatának a
nõnapi felköszöntésért! Köszönet jár
Simon Lászlónak, intézményünk volt
dolgozójának és jelenlegi férfi kollegáinknak
is, akik virággal kedveskedtek nekünk!
Jólesett a figyelmességük.

Lezajlott a beiratkozás: iskolánkban
nagy örömünkre 22 elsõs kezdi meg
tanulmányait idén szeptembertõl.
Házi sakkversenyünkön a következõ
eredmények születtek: „A” csoportban
Azoknak a szülõknek a jelentkezését
elsõ helyezett Szerencse Patrik (5.oszt.),
várjuk, akiknek gyermeke
második Szabó Balázs (6. oszt.),
2012. JÚNIUS 01-e
harmadik Széplaki Ádám (3. oszt.) lett.
„B” csoportban az elsõ helyen Tamás
és 2013. MÁJUS 31-e
Fruzsina
oszt.), a másodikon Farkas
közötti idõszakban tölti be a 3. életévét. Fanni (2.(2.oszt.),
a harmadikon Széplaki
Márk (óvoda, nagy csoport) végzett.
Várjuk azoknak a szülõknek a jelentkezését Az „Aranytoll” helyesírási verseny házi
is, akik 2 és fél éves koruktól szeretnék fordulójának gyõztesei részt vettek a
peresztegi körzeti megmérettetésen,
gyermeküket óvodánkba hozni.
ahol nagyon szépen helytálltak.
A két és fél éves gyermekek felvételének A fertõdi mezei futóversenyen iskolánk
feltétele a szülõk munkába állása.
tanulói jól szerepeltek, az elsõ korcsoportban
csapatban bronzérmesek lettek.
A beíratásra kérjük hozzák
Söveges Zalán és Horváth Nikol
magukkal gyermekük
ugyancsak az elsõ korcsoportban
SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONATÁT. továbbjutottak a megyei döntõbe.
Nemes Viktória - óvodavezetõ A 7. osztályosok kihelyezett biológia órán
vettek részt a Fertõ-Hanság Nemzeti
Parkban Rozmán Orsolya tanárnõ vezetésével.
A tavaszi szünet április 5-tõl 9-ig tart, az
elsõ tanítási nap: április 10.
A húsvéti játszóházat az idén az utolsó
tanítási napon, április 4-én, de. 10 órától tartjuk.
Hüse Gabriella - Igazgató

ÁPRILIS 11-én, 12-én, 13-án
8-16 ÓRÁIG TART.

Szent-György napi
vásár az óvodában

Az idei vásár
április 28-án szombaton
15 órától lesz!

Álláshirdetés
Az általános iskola takarítói állást hirdet.
Érdeklõdni a 06/30/5256763-es számon,
vagy az iskolában személyesen
Hüse Gabriella igazgatónõnél lehet

Nagycenkrõl elszármazottak
találkozója
Gráf Gyula és a nagycenki önkormányzat
ebben az évben is meg szeretné szervezni
és rendezni a Nagycenkrõl elszármazottak
találkozóját, augusztus 20-án. Mivel a
tavalyi évben nehézségekbe ütközött az
érintettek értesítése, tájékoztatása, már
most kérünk mindenkit, hogy Nagycenkrõl
elszármazott rokonait, ismerõseit értesítse,
illetve ezekrõl a személyekrõl adjon
információt, hogy a szervezõk is idõben
értesíteni tudják õket.
Kérjük továbbá azokat, akik a szervezésben,
lebonyolításban segítségünkre tudnak lenni,
szintén jelezzék felénk.
Az alábbi elérhetõségeken várjuk jelzésüket,
jelentkezésüket:Gráf Gyula: 06/30/857 1042
Bugledich Attila: 06/30/651 9859
e-mail: alpolgarmester@nagycenk.hu

Sporthírek

Önkormányzati hírek

Polgármesteri felhívás
Tisztelt Nagycenkiek!
Az utóbbi napokban sajnálatos módon
több helyen is betemetésre kerültek
a csapadékvíz elvezetõ árkok a
faluban. Ezúton is szeretném minden
ingatlantulajdonos figyelmét felhívni,
hogy az árkok betemetése nem
megengedett, hisz azok betemetve
nem tudják ellátni funciójukat.
Ha valaki mégis betemeti a háza
elõtti árkot, az önkormányzat
kénytelen lesz azt kimarkoltatni, az
eredeti állapotot visszaállítani, a
felmerült költségeket pedig az
ingatlan tulajdonosára terhelni.
Kérem Önöket, amennyiben
bárkinek bármilyen problémája,
kérdése, gondja van, forduljon
bizalommal az önkormányzat felé,
illetve személy szerint felém.
Személyesen vagy telefonon minden
nagycenki számára elérhetõ vagyok.
Kérem, hogy vigyázzunk közösen
értékeinkre, környezetünkre!
Köszönettel:
Csorba János
polgármester

Asztalitenisz
Szalay Gergely emléktorna
2012. március 17-én, szombaton a
sportcsarnokban került megrendezésre
a III. Szalay Gergely emléktorna,
gyerekeknek és felnõtteknek. Az idei
évben is nagyon sokan tisztelegtek
Szalay Gergely tanár úr, Geri bácsi
emléke elõtt. A gyerekek versenyében
21 induló volt (15 fiú, 6 lány), a lányoknál
Schreiner Lilla (Lövõ) végzett az élen,
megelõzve Frank Barbarát és Balogh Daniellát.
A fiúk között 1. helyezést ért el Sós Barna
(Szombathely), 2. Tarr Viktor (Sopron),
míg a 3. Varga Kornél (Kapuvár).
A felnõtteknél 36 induló volt, a nõk
viadalát Frank Barbara nyerte meg,
második helyezett lett Bene Tímea, míg
a dobogó harmadik fokára Schreiner Lilla
(Lövõ) állhatott fel. A férfiaknál Zömbik
János (jánossomorja) nyerte a versenyt,
ezüstérmes Szigetvölgyi László (Beled)
lett, míg a harmadik helyen ketten
osztoztak, Berta Sándor (Beled) és
Hullámos Zsolt (Beled) kapták a
bronzérmeket a dijkiosztón.
Az idei versenyen is jelen volt Szalay
tanár úr családja, felesége, Erzsi néni,
és fiai, Péter és Ákos. Péter is és Ákos is
természetesen részt vettek a versenyen.
Köszönet mindenkinek, aki eljött, és
emlékezett Szalay Gergelyre.

HIRDETÉS

Szalay Ákos és Csorba János játszik

A nõi verseny gyõztesei

Véradás

Április 19-én 16-19 óra között
ismét véradás lesz az iskolában.
Hívunk és várunk mindenkit!

Csillagvirág túra

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

A n y a kö n y v i h í r e k

Búcsúzunk

Polgár László 1965
Schiffer Istvánné 1923
Kamper Istvánné 1936

Március 31-én, szombaton délután
14.30-tól Henn Márton vezetésével
túra indul a Köves erdõbe.
A túrázók megtekinthetik a cenki
erdõ most virágzó ritkaságait.
Gyülekezõ a Mol kútnál, onnan
autókkal indulás a Köves erdõhöz.
A túra idõtartama kb. 1-1,5 óra.
Kérjük a részt vevõket, hogy
erdei sétához öltözzenek!

