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Meizl Valéria Nagycenk Díszpolgára
2012-ben a Képviselõ-testület újra
létrehozta a Nagycenk díszpolgára címet.
Díszpolgári címet olyan köztiszteletben
álló személy kaphat, aki nem nagycenki
lakos, és valamely kiemelkedõen
jelentõs munkájával, támogatásával
vagy egész életmûvével mind a
községen belül, mind pedig
országosan olyan általános elismerést
szerzett, amely hozzájárult a község
hírnevének öregbítéséhez.
A kitüntetõ címet 2013-ban is odaítélte
a testület, akkor Simon Péter kapta meg.
Nemrégiben újabb javaslat érkezett,
melyben díszpolgári címre
terjesztették fel Meizl Valériát.
A rendeletben meghatározott módon
elõkészítõ bizottság alakult, amely
javaslatot tett a testület felé az
adományozást illetõen. A bizottság
egyöntetûen javasolta, a képviselõtestület pedig ezek alapján
Nagycenk Díszpolgára címmel
j u t a l m a z t a M e i z l Va l é r i á t .
Indoklás: Meizl Valéria hosszú éveken
keresztül önzetlenül, budapesti létére
igazi nagycenki lokálpatrióta módjára
szervezte községünk egyik
legszínvonalasabb kulturális
rendezvénysorozatát, a Nagycenki
Mûvészeti Napokat. A legkülönbözõbb
mûvészeti ágak mutatkozhattak be itt,
mint a szobrászat, festészet, táncmûvészet,
de legfõképpen a zenemûvészet. Olyan
nemzetközi hírû mûvészek voltak
állandó fellépõk, mint a Kossuth díjas

világhírû zongoramûvész Jandó Jenõ,
a Príma Primissima díjas Ewald
Rézfúvós Kvintett, vagy a világ
számos országában sikert aratott
A k a d é m i a Vo n ó s n é g y e s .
A Nagycenki Mûvészeti Napoknak
négy éven keresztül volt fõvédnöke
Mádl Ferenc köztársasági elnök, aki
nyugdíjba vonulása után 2010-ben
feleségével- személyesen is jelen volt
a Mûvészeti Napok megnyitóján.
Külön érdeme Meizl Valériának,
hogy a Széchenyi család még
külföldön élõ tagjait több alkalommal
„összehozta”pl: Báró Wrede-Széchenyi
Alexandra, Gróf Széchenyi Géza,
Széchenyi Mihály, stb.
A Nagycenki Mûvészeti Napokon túl
Meizl Valéria 2002-ig vállalta a
szeptemberi, ill. áprilisi Széchenyi
megemlékezések megszervezését is.
Így Nagycenken emlékezhetett meg
a legnagyobb magyarról a fellépõ
zenészeken kívül pl: Áder János az
Országgyûlés elnöke, Eperjes Károly,
Bánffy György színmûvészek,
Giczy János festõmûvész, Szokolay
Sándor zeneszerzõ, stb.
Mivel Meizl Valéria szívügyének érezte
a község társadalmi életének színesítését
is, ezért létrehozta a Nagycenk
Fejlõdéséért Egyesületet, melynek
elnöke is volt. Az egyesület égisze
alatt évekig részt vett a község
legnagyobb rendezvényének
a „Nagycenki Szüreti Napok”-nak
rendezésében, vállalta a hivatalos
rendezését, könyvelését.

Meizl Valéria Nagycenk Díszpolgára
Gratulálunk!
Meizl Valéria életébõl csaknem 15
évet Nagycenk kulturális fejlesztésének,
a Széchenyi kultusz ápolásának szentelt.
Bár tevékenysége sajnos nem eléggé
ismert és elismert széles körben a
településen, a község irányításában,
kulturális, közösségi életének
szervezésében részt vevõk pontosan
tudják, hogy mekkora mennyiségû és
minõségû munkát végzett el, igazi
misszióként tekintve feladatát.
Tevékenysége, önzetlen kultúraszervezõ
munkája példaértékû lehet mindannyiunk
számára.

A nagycenki civil szervezetek szervezésében
január 24-én 1900 órakor a Nagycenki Sportcsarnokban
Belépõ: elõvételben 2.500.- Ft/fõ - helyszínen 3000.- Ft/fõ
A belépõjegy tartalmaz egy italt érkezéskor, debreceni kolbászt,
sós süteményt, tortaszeletet, fél liter italt és borkocsonyát.
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II. FARSANGI JELMEZBÁL

Zene:Madison Band
Jelmezek felvonulása, Táncverseny a táncos lábúaknak, Bálkirálynõ - bálkirály választás

A jelmezes megjelenés ajánlott, de nem kötelezõ!

Mindenkit szeretettel várunk!

Önkormányzati hírek

ESEMÉNYNAPTÁR 2015 I. FÉLÉV
IDÕPONT
ESEMÉNY
HELYSZÍN
JANUÁR
10-11.
Galambkiállítás
Tornacsarnok
12.
Tûzgyújtás a doni hõsök emlékére
Széchenyi tér
18.
Családi ping-pong
Tornacsarnok
24.
Jelmezbál
Tornacsarnok
FEBRUÁR
11.
Nyugdíjas farsang
Önkormányzat
14.
Jótékonysági bál
Tornacsarnok
22.
Téltemetés
Méntelepnél
MÁRCIUS
13.
Nemzeti ünnep
Községháza
14-15.
Szalai Gergely Emléktorna
Tornacsarnok
28.
Húsvéti Játszóház
Alkotóház
ÁPRILIS
8.
Széchenyi halálának évfordulója Széchenyi tér
10.
Költészet napja
Iskola
15-19.
Széchenyi Akadémia
Múzeum
25.
Szent György napi vásár
Óvoda
MÁJUS
9.
Európa futás
Gyári kert
16.
Világörökség nap Széchenyi emlékhelyek
23.
GYSEV gyereknap
Kisvasút
24.
Hõsök napja
Széchenyi tér
24.
Községi gyereknap
Játszótér
JÚNIUS
20.
Tündérexpressz
Kisvasút
20.
Múzeumok éjszakája
Múzeum

Receptajánló

Nyugdíjas farsang

Szeretettel meghívjuk a nagycenki
Henn Márton ajánlásával:
Nefelejcs Nyugdíjasklub
Böjtös burgonyaleves:burgonya 0,30kg,
vöröshagyma 0,10 kg, babérlevél 2 db,
Farsangi mulatságára!
majoranna 0,01 kg, delikát 0,05 kg,
Idõpont:
petrezselyemzöld, tejfel 1 db, tojás 5 db,
február 11., szerda 15.30 h
levestészta
A megtisztított
burgonyát hideg
vízbe kockázva
vagy szeletelve
feltesszük fõni,
belereszeljük a
nyers vörös
hagymát,
hozzáadjuk a babérlevelet, a majorannát,
az összevágott petrezselyemzöldet, a
delikátot, és kb. 10-15 percig fõzzük,
közben a tejfelhez merünk a lébõl, jól
elkeverjük (hõkiegyenlítést végzünk),
majd beleöntjük a lassan forró levesbe,
továbbforraljuk lassan, és belebuggyantjuk
egyenként az 5 tojást, majd még kb. 3-5
percig fõzzük.

Jó étvágyat!

Helyszín:
Községháza nagyterme
Jelmezbe öltözni
nagyon ajánlott! :-)
Farsangi fánknak,
süteményeknek örülünk!
Pölcz Ildikó klubvezetõ

Jótékonysági bál
Az Egyházközség szervezésében az
önkormányzat támogatásával
február 14. 20 órakor a Tornacsarnokban
Zene: Partyzona Show Band
Büfé, tombola
(felajánlásokat szívesen fogadunk)
A bevételt a sekrestye fûtésének
korszerûsítésére fordítjuk.

Felhívás
A Képvieslõ-testület szeretné elnevezni
a Községháza elõtti, nemrégiben
kialakított teret. A névadásra várjuk
javaslataikat február 15-ig e-mailben
az alpolgarmester@nagycenk.hu
címre, illetve levélben, telefonon
vagy személyesen a polgármesteri
hivatal nyitva tartási idejében.

Önkormányzati
ingatlanok értékesítése
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
két, tulajdonában lévõ ingatlant is
eladásra hírdetett meg. A település
központi részén lévõ ingatlanokat
licittárgyalás, illetve annak
eredménytelensége esetén ajánlattétel
útján értékesíti. Az érintett ingatlanokról
- volt jegyzõi lakás, Iskola utca 3., és
volt Rendõrség, Széchenyi tér bõvebb felvilágosítás személyesen a
hivatal nyitva tartási idejében, illetve
telefonon a 06/99/360-012 és a
06/30/942 7716-os számon kérhetõ.

A szelektív gyûjtés
idén is folytatódik
A 2013-ban bevezetett szelektív
gyûjtés az idei évben is folytatódik
településünkön. A megtelt zsákokat
a gyûjtõnapokon, reggel 6 óráig kell
kihelyezni a ház elé. A felhasznált
zsákok helyett továbbra is
díjmentesen cserezsákot biztosítanak.
Kérjük, figyeljenek rá, hogy vegyes,
nem hasznosítható hulladék ne
kerüljön a zsákokba, mert azokat
ne m f o g j á k e l s z á l l í t a n i .
Amennyiben kérdése van, további
információ van szüksége, a 06/99/
506-483-as telefonszámon érheti el
a szolgáltató ügyfélszolgálatát.
Szelektív zsákok gyûjtési napjai 2015
január 28, február 25, március 25,
április 22, május 27, június 24,
július 22, augusztus 26, szeptember 23,
október 28, november 25, december 22.

Egészségünk

Lázas állapot kezelése
A láz fogalma és a lázmérés
Láznak nevezzük a normális testhõmérséklet
felett mért értéket, ami valamilyen betegség,
elsõsorban fertõzõ megbetegedések vezetõ
tünete, de daganatos, autoimmun,
anyagcsere betegségben is észlelhetõ.
A szervezet komplex élettani válasza
következtében fejlõdik ki.
Az egészségesekben végzett vizsgálatok
szerint a szájban mért átlagos hõmérséklet
36,8 C. Reggel 6 órakor mérhetõ a
legalacsonyabb, délután 4 és 8 óra
között a legmagasabb hõmérséklet.
A napi testhõmérséklet fiziológiás
ingadozását nevezzük cirkadián ritmusnak.
A hazánkban elfogadott gyakorlat szerint a
2 éves kornál fiatalabbak lázmérése végbélben,
az ennél idõsebbek esetében hónaljban történik.
A végbélben mért hõmérséklet 0,4 C-kal
magasabb a hónaljban mérhetõnél.
Az emberi szervezetben a legmagasabb
hõmérséklet a pulmonális artériákban
mérhetõ, ez az ún. maghõmérséklet.
A maghõmérséklettel közel azonos
hõmérsékletet mérhetünk a dobhártyán,
az itt mért érték 0,4-1,1 C-kal magasabb,
mint a végbélben mért hõmérséklet.
A láz kialakulásának mechanizmusa
A szervezetbe jutó külsõ lázkeltõk,
baktériumok, vírusok, toxinok,
szuperantigének, baktériumok lebomlási
termékei, gyógyszerek, immunkomplexek,
daganatsejtek a véráram révén az agyba
jutnak, ahol különbözõ neurohumoralis
változásokat idéznek elõ, amelyek a
hõszabályozó központ neuronjaira hatnak,
ezáltal megemelik a beteg maghõmérsékletét,
és láz keletkezik.

A láz általános hatása a szervezetre
A testhõmérséklet megemelkedése
fertõzéses megbetegedésben számos
elõnyt biztosít a túlélésben. Gátolja a
baktériumok növekedését, javítja a
makrofágok baktériumölõ aktivitását,
stimulálja az akut fázis fehérjék szintézisét,
amelynek következtében lelassul a
kórokozók szaporodása. Az átlagos
legmagasabb, az élettel összeegyeztethetetlen
letális hõmérséklet 43 C.
Alternatív kezelésként tumoros
betegségekben alkalmazott hypertermiás
kezelést 42,5 C-kon végzik.

A paracetamol centrális támadáspontú
lázcsillapító, ami gyermekek részére is
ajánlott, kevés mellékhatással rendelkezik
.
Fizikális hûtés: Törzsborogatás, teljes test
borogatás, hûtõfürdõ eredményes lehet
magas láz esetén. A borogatást állott
vizes lepedõvel célszerû végezni, kb.10
percenként, mintegy 3-4 alkalommal
megismételve, a láz csökkenéséig.
A hûtõfürdõt fokozatosan célszerû
alkalmazni, a víz hõmérsékletét fokozatosan
csökkentve. Eleinte a testhõmérséklettel
azonos hõmérsékletû vizet kell használni,
amit 29-30 foknál hidegebbre nem érdemes
hûteni, mivel a perifériás erek összehúzódása
révén a további hõleadás nem történik meg,
sõt paradox módon a láz fenntartását okozhatja.

Lázcsillapítás: A lázas állapot fenntartása
többnyire hasznos a szervezet számára,
hiszen a bejutott kórokozók ellen magasabb
testhõmérsékleten hatékonyabban mûködnek
a fagocita funkciók, és különbözõ
immunológiai védelmi reakciók. Mindenkinek jó egészséget kívánok!
Ugyanakkor vannak olyan helyzetek,
amikor célszerû a lázcsillapítást mihamarabb Dr. Szakál Mária háziorvos
megkezdeni, mert káros reakciók,
szívfrekvencia emelkedés, nehézlégzés,
Flavantic Egészség Mûhely
folyadékvesztés lép fel a megnövekedett
a n y a g c s e r e k ö v e t k e z t é b e n . „Civilizációs betegségek a tél tükrében”
A lázcsillapítás módjai: Gyógyszeres
formában a lázcsillapítók 3 csoportba
oszthatók. Ezek a PGE2 gátlók,
pl. aszpirin, a nem szteroid /NSAID/
gyulladáscsökkentõk, a pirazolin,
valamint a kortikoszteroidok és a paracetamol.
Gyermekeben javasolt kerülni a aszpirint,
elsõsorban influenzában és varicellában a
Reye syndroma kialakulásának veszélye miatt.
A pirazolon származékok ritkán
fehérvérsejtszám csökkenést válthatnak ki.
Lázcsillapítóként a gyakorlatban
szteroidokat rendszerint nem alkalmazunk.

címmel rendezzük meg a FEM
következõ programját.
Idõpont: 02.04. szerda 16:30-17:30
Helyszín: Nagycenk, Gyár u.2., I.em.
Civilizációs betegség…
Sokat emlegetjük ezt a fogalmat, most
megnézzük és érthetõen beszélünk róla,
milyen komplex betegségek és
résztünetek tartoznak ebbe a körbe.
Keringési problémák (magas vérnyomás,
rossz keringés, hideg végtagok),
anyagcsere betegségek (diabétesz, túlsúly,
koleszterin, köszvény, stb.), allergia...
Megnézzük, hogy a tél életmódra
(fizikai aktivitásra, táplálkozásra,
bioritmusra) gyakorolt negatív hatása
ellenére mit tehetünk egészségi
állapotunk javításáért.
Többségünknek a megfelelõ mennyiségû
és minõségû zöldség és gyümölcs
rendszeres elfogyasztása még nyáron
sem könnyû. Mit együnk télen?
Segítünk a megoldásban!
Beszélgetünk mindarról, ami külön
Téged egészség témában érdekel...
A program végén kóstoló!
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Benke Éva
00 36 30 695 40 49
Jung Kriszti
00 36 20 573 0363

Sport

UTCABAJNOKSÁG

Valentin-napi üzenetek

A Cenki Híradó februári számában
lehetõség van ingyenes Valentin-napi
üzenetek megjelentetésére.
A 2014-es utcabajnokság küzdelmei sok színvonalas mérkõzést hoztak.
8 csapat mérte össze tudását, melynek végén a Békavár szerezte meg az elsõ
Az üzeneteket kérjük legkésõbb
helyet, letaszítva a képzeletbeli trónról a Játszótér utcát. A harmadik helyen az
február 7., 24 h-ig eljuttatni a
Önkormányzat csapata végzett.
facebookon Benke Éva felhasználónak,
GALAMBKIÁLLÍTÁS
vagy a következõ
e-mail címre:
Az elmúlt hétvégén immáron hetedik Gráf Gyula magyar óriás galambja benke_eva@freemail.hu
alkalommal került megrendezésre kiállítás gyõztes címet nyert el.
Nagycenken a V. 142. sz. Galamb-és Zubrits Mónika német modena galambja Bolhapiac és gyerekruhabörze
Kisállattenyésztõ Soproni Egyesülete és a elnyerte Gróf Széchenyi István Díjat, arany
Baba-, gyermek- és felnõttruhák,
Nagycenki Sport-és Díszgalambász pirók galambja pedig felajánlott díjat kapott.
gyerekjátékok, illetve megunt
S z a k o s z t á l y k ö z ö s k i á l l í t á s a . H i d e g R ó b e r t m o r v a s t r a s s z e r vagy feleslegessé vált holmik vására
Kiállításunkat két napig tekinthették meg galambja felajánlott díjat kapott.
a nagycenki tornacsarnokban
az érdeklõdök. Ezt több százan meg is Pölcz Éva magyar pávagalambja és fodros
A vásár idõpontja
tették, illetve a nagycenki iskolások és galambja is kiállítás gyõztes címet nyert.
2015. január 31., 9-12 h
óvodások is ellátogattak rendezvényünkre. Tóth László kiskunfélegyházi keringõ
Helyszín:
Tornacsarnok
A Kiállításra összesen 486 galambot,20 galambja kiállítás gyõztes címet nyert el.
nyulat és 30 baromfit nevezett 66 tenyésztõ, Szakály László budapesti gólyás keringõ
több külföldi tenyésztõ is nevezett galambja tisztelet díjat nyert el.
m a g y a r f a j t á j ú g a l a m b j a i k k a l . A Nagycenk Díjat Vér Géza ajkai
Nagycenki kiállítók a következõ
tenyésztõ parókás galambja nyerte el idén.
eredményeket érték el:
Pölcz Éva
Fontos!
A
vásárra
elõzetes
Minden kedves tenyésztõnek köszönjük, aki részt vett rendezvényünkön. Továbbá
regisztráció szükséges!
köszönjük támogatóinknak (Ethofer Kft. ; Csigó Kft.; Csikós Csárda; Kocsis Ferenc;
Jelentkezési határidõ
Németh Imre; Horváth & Lukács Galéria; Nagycenk Önkormányzata ),egyesületünk
2015. január 26. 12 h.
tagjainak és segítõinknek is, nélkülük nem jöhetett volna létre kiállításunk.
Minden tagunknak és kiállítónak gratulálunk az elért eredményekért.
Jelentkezni lehet személyesen

a Nagycenki Könyvtárban,
illetve telefonon Benke Évánál
(0036/30-695-40-49).

Anyakönyvi hírek
Búcsúzunk
Bedekovics Ferencné szül.: 1928
Szommer Ferenc szül.: 1921
Horváth Gyula szül.: 1930

Gratulálunk!
Gráczol Léna (2014.12.16)
Petõ Barbara és Gráczol András kislánya

Lukács Bianka (2015.01.08.)
Lukács Alexandra kislánya

