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Ünnepi beszéd
Tisztelt ünneplõk!
Emlékezni gyûltünk össze, emlékezni
arra, hogy 1921. december 14-16-án
népszavazáson Sopron és még nyolc
község Harka, Ágfalva, Bánfalva,
Fertõrákos, Balf, Fertõboz, Kópháza és
Nagycenk, úgy döntött, hogy
Magyarországhoz kíván tartozni.
Ennek a népszavazásnak köszönhetjük,
hogy magyarok vagyunk, sokunk még azt
is, hogy egyáltalán megszülettünk, mert
számtalan család sorsa nem így alakult
volna, amennyiben ez a térség
Ausztriához tartozna. Száz évvel ezelõtt
1918. november 11-én véget ért elsõ
világháborúért, mely 15 millió ember
halálát okozta,
a gyõztes felek
Magyarországot nagymértékben tették
felelõssé és az okozott károkért jóvátételt
írtak elõ. A Trianoni kényszerszerzõdés,
mely elõírta a jóvátételt, a mai napig tartó
békétlenséget okozott a történelmi
Magyarország területén. Bibó István
történész szerint: „Semmi kétség, hogy
Magyarországot igazságtalanság érte, s
ez az igazságtalanság olyan természetû
volt, amelybe jólélekkel nehéz volt
belenyugodni”. A történeti Magyarország
területi állományát az etnikai elv alapján
bontották széjjel, ugyanakkor azonban azt
az etnikai elvet Magyarország terhére

nyilvánvalóan megsértették. A
diktátum Magyarország területének és
lakosságának két harmadát elvette,
középhatalomból, kisállammá
változtatta. Nemzetállamok helyett
soknemzetiségû országok jöttek létre,
ahol a kisebbségbe szorult magyarság
ugyanolyan bánásmódban részesült,
mint amivel korábban a Monarchia alatt
éppen az akkori többségi magyarságot
vádolták.

A háborúban közös felelõsséggel résztvevõ
osztrák fél területi igénnyel lépett fel,
Nyugat-Magyarország egyes területeit a
német ajkúak túlsúlyára hivatkozva az újjá
alakuló Ausztriához kívánta csatolni. A
gyõztes hatalmak élükön a franciákkal az
osztrák-német egyesülést az úgynevezett
anschulsst mereven ellenezték, az önálló
Ausztria létrejöttét támogatva a nyugati
határszél egy részét elcsatolták
Magyarországtól. A diktátum mindenfajta

Önkormányzati hírek

Ünnepi beszéd
hozzáértést, igazságos mérlegelést, vagy
józanságot nélkülözõ egyoldalú
döntéssel, példátlan részrehajlással és
nemzetünk iránti rosszindulattal került
kidolgozásra. A békediktátum
kegyetlensége Magyarország lakosságát
elkeserítette, a volt szövetséges Ausztria
területi követelése pedig egyenesen
fölháborította. 1921. augusztus 29-e lett
volna a hivatalos átadás napja, elõtte 20án Szent István napján Sopronban
tömegtüntetésre került sor. Soproniak és
rábaköziek ezrei tiltakoztak az elszakítás
ellen. Bécsben ekkor már levelezõ lapokat
és térképeket nyomtattak ki, amelyeken
Sopron már csak Ödenburg néven
szerepelt. A magyar hatóságok, ha
vonakodva is, de kiürítették az átadásra
kijelölt területeket, így Sopront és
környékét is. A város összes hivatala
elköltözött, majd a Nemzeti Hadsereg
kivonása is megtörtént. Úgy tûnt itt már
csak a csoda segíthet. A csodavárás
helyett négy szálon meg indult a fegyveres
ellenállás megszervezése. A magyar
kormány Bethlen István miniszterelnök
vezetésével irányította az eseményeket,
Thurner Mihály Sopron polgármestere
személyesen kereste meg Prónyay Pál
szolgálaton kívüli alezredest a város
megmentése érdekében. Thirring Gusztáv
vezette Nyugat-Magyarországi Liga
önkénteseket toborzott, a fegyveres
felkelés megszervezõje és legfõbb
irányítója azonban Gömbös Gyula volt.
Augusztus 28-án a történelmi határt
osztrák csendõr alakulatok lépték át,
Á g f a l v á n á l a z o n b a n f e g y v e re s
ellenállásba ütköztek. A túlnyomórészt
az Alföldrõl érkezett napszámosok,
világháborút járt katonák, az úgynevezett
rongyosok voltak azok akik elsõként
lõttek rá az átadás biztos tudatában érkezõ
osztrákokra. Késõbb a soproni
fõiskolások, magyaróvári gazdászok,
pesti egyetemisták, felvidék, erdély
magyarjai is csatlakoztak. Az elsõ
Ágfalvai csata legfontosabb eredménye
volt, hogy a Mohácsi csata évfordulóján
augusztus 29-én Nyugat-Magyarország
átadása nem történt meg. Az egész
nyugati határon fellángoltak a harcok,
Kétszáz kilométeres frontvonalon másfél

hónapig tartottak. Október elejére az
Osztrák megszálló erõk kénytelenek
voltak mindenütt a történelmi határra
visszavonulni és várták a
fejleményeket. Az antant habozott
kereste a kompromisszum lehetõségét,
Olaszország felajánlotta, hogy közvetít
Ausztria és Magyarország között.
1921. október 11 és 13 között
Velencében olasz diplomaták hozták
meg a döntést Sopron és környékének
sorsáról. A magyar delegációt gróf
Bethlen István miniszterelnök
Nagycenk késõbbi díszpolgára és a
tárgyaláson zseniálisan érvelõ Bánffy
Miklós külügyminiszter vezette. A
három napig tartó végletekig feszült
tárgyalás eredményeként a magyar
kormány vállalta, hogy a felkelõket
leszereli, felszabadítja az átadandó
területeket. Ausztria elfogadta, hogy
nyolc nappal a terület kiürítése után
népszavazás döntsön Sopron és
környéke sorsáról, vagyis
Burgenlandért kockára tette Sopront
bízva annak többségi német ajkú
lakosságában. A két hónapig tartó
kampány idõszakban az osztrák és
magyar propagandisták minden
lehetséges eszközt bevetettek az itt élõ
szavazásra jogosultak befolyásolására.
Az antant népszavazási szabályzatot
alkotott, melyben pontosan
meghatározta a szavazásra jogosultak
körét, Sopron szavazókörzeteinek
határát, a szavazás idõpontját, a
szavazás technikai lebonyolítását. A
népszavazásra 1921. December 14én Sopronban került sor, Bánfalván
15-én, a többi faluban így Nagycenken
is 16-án. A népszavazás napján az
emberek ünneplõbe öltözve
istentiszteletre, onnan pedig szavazni
mentek. Voksolni reggel nyolc órától
este hat óráig lehetett, a szavazó
bement a bizottság elé, ahol átadta a
francia körbélyegzõvel ellátott
szavazóigazolványát. Az elnöktõl
átvett egy kék színû magyar és egy
narancssárga színû osztrák
szavazócédulát. A szavazófülkében az
egyiket eltépve a másikat épen hagyva
mindkettõt behelyezte a borítékba
majd kilépve a fülkébõl a leragasztott
borítékot az antanttiszt kezébe adta, aki

azt bedobta az urnába. A végeredményt
december 17-én Sopronba a Zrinyi Ilona
leánynevelõ intézetben hirdették ki, az
eredményre várakozók súlya alatt
leszakadt a lépcsõkorlát 40-en a mélybe
zuhantak. Eredmény Sopron 72,8 %-ban,
Nagycenk 99,5%-ban szavazott
Magyarország mellett. Nagycenken 1041
szavazatra jogosult lakos volt, ebbõl 1039
részt vett a szavazáson 5-en szavaztak
Ausztria mellett. Karácsony elõtt már óriás
plakátok hirdették, hogy Sopron és
környéke visszakerül Szent István
koronája alá. 1922. január 1-én zajlott le a
város hivatalos átadása a Várkerületen, az
elvonuló antant katonaság után bevonult
N e m z e t i H a d s e re g ü n k e t k i t ö r õ
l e l k e s e d é s s e l ü n n e p e l t e S o p ro n
polgársága. A falvak küldöttségei is
felvonultak, akiket szintén vastaps
fogadott. A diadalmas soproni népszavazás
messze túlmutatott a helyi jelentõségén,
arra volt példa a békediktátorok számára,
hogy miként lehetett és kellett volna
egyebütt is eljárniuk a magyar határok
kijelölésében.
Tisztelt ünneplõk!
1921. december 14-e ez a dátum örökre
összeforrt Sopron nevével, egy nap emléke
örökké él a soproni polgárok szívében.
Nekünk, Nagycenkieknek
kötelességünk, hogy 1921. december 16át, amikor elõdeink szinte 100 %-ban
Magyarország mellett szavaztak,
ugyanúgy a szívünkbe zárni, mindenütt
büszkén hirdetni hûségünket a magyar
nemzethez. Kötelességünk ezt a napot
legendává nemesíteni, ahol a
nagycenkiekben fel sem merült a
hovatartozás kérdése, hiszen egyértelmû
volt számukra a legnagyobb magyar gróf
Széchenyi István csak magyar földben
nyugodhat. Gróf Széchenyi István halála
elõtt Tolnai Antal nagycenki plébánosnak
írt levelében így határozta meg a falunkat
„nyugat felõl Nagycenk az elsõ hely ahol
magyarul dicsértetik a királyok királya a
nagy isten” 1922-ben a nemzetgyûlés
törvénybe iktatta Sopron hûségét a magyar
hazához a megtisztelõ Civitas Fidelissima
a leghûségesebb város címet adományozta.
Mi Nagycenkiek hirdessük Nagycenk a
legnagyobb magyar legmagyarabb
települése.
Csorba János
polgármester

Önkormányzati hírek

Év közösségedíjas Nagycenki Aranypatak Óvoda dolgozói közössége
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
minden évben a Hûség Napján az Év
Közössége Díjat adományozza, azoknak, akik
a község fejlõdéséért sokat fáradoztak, vagy
hírnevének öregbítéséhez hozzájárultak.
2018-as évben az Év Közössége Díjat az
Aranypatak Óvoda dolgozói közösségének
adományozza. Ez a közösség már több mint
egy évtizede szeretetteljes gondoskodással
neveli gyermekeinket Nemes Viktória vezetõ
óvónõ irányításával. A gyermekek értelmi és
érzelmi fejlõdése, kiegyensúlyozott, nyugodt
légkörben zajlik, az óvónénik és dadák
mindent megtesznek, hogy a gyermekeink
szemét és értelmét rányissák az õket
körülvevõ világra és annak számtalan
csodájára. Munkájukat tisztelet, szeretet,
megbecsülés és bizalom övezi a szülõk
részérõl. Az idei év rendkívül nehéz helyzet elé
állította ezt a közösséget, az óvoda felújítás
miatt átköltöztek az iskolába, ahol újra kellett
építeni a nevelés tárgyi feltételeit. Ez a
közösség azonnal megértette mi a kérésünk
és azonnal a megoldáson dolgozott, teljesen
önállóan szervezték az átköltözést szinte

észrevétlenül már az iskolában folyt a
nevelés. Az új helyen történõ óvodai
nevelés, rendkívül sok nehézséggel járt, de
ez a közösség alázattal végezte a
munkáját, így a gyermekek és a szülök
ugyanazt a biztonságot érezhették. Az
építkezés során folyamatosan kaptuk tõlük

a segítõ tanácsokat és ezeket megfogadva egy
sokkal jobb óvodát fogunk létrehozni.
Köszönetemet szeretném kifejezni az egész
közösségnek, ezzel a pozitív hozzáállással
egyértelmûen Nagycenk fejlõdését szolgálták
és tolmácsolni szeretném a szülõk örömét az
óvodai nevelést illetõen.

Dr. Szakál Mária háziorvos 30 éve gyógyít Nagycenken
Külön szeretném köszönteni Dr. Szakál
Mária háziorvos asszonyt, aki az idei évben
töltötte ki 30. szolgálati évét a nagycenki
betegek között. A doktornõ 30 éve gyógyít
bennünket, csillapítja fájdalmainkat,
foglalkozik lelki és testi bajainkkal. Rendkívül
hosszú idõ ez egy helyen, korosztályomat
illetõen gyógyította nagyszüleinket és már

gyógyítja azunokáinkat. A hosszú idõ
ellenére a türelme, kedvessége, fiatalos
lendülete nem változott, az évek múlása
csak a szakmai tapasztalatánbölcsességén keresztül érezhetõ. Jelenleg
Nagycenken a doktornõ az, aki a
leghosszabb ideje folyamatosan
közfeladatot lát el. Ezt a mondhatni

emberfeletti munkáját, ami évi közel 15 000
rendelõben és 700 rendelõn kívüli orvos beteg
találkozót jelent, végtelen alázattal és szakmai
igényességgel végzi. A három évtized alatt
folyamatosan részt vállal a faluközösségi
életében, a helyi vöröskereszt elnöke volt, a
Nagycenkért Alapítvány kuratóriumi tagja, az
önkormányzat szociális bizottságának a tagja
volt, a mai napig folyamatos rovata van a Cenki
Híradóban.
Kedves Doktornõ!
Az itt élõk nevében szeretném tolmácsolni a
tiszteletünket, hálánkat Önnek. A tiszteleten és
hálán kívül csodálattal tekintünk Önre,
személyisége olyan pozitív kisugárzással
rendelkezik, amely a betegnek nagy segítség a
gyógyulásban vagy betegségének
elviselésében. Reméljük, még nagyon sokáig
gyógyít bennünket. Ebbõl az alkalomból az
önkormányzat képviselõtestülete egy
díszoklevelet adományoz.
Csorba János
Polgármester
(A méltatások a díjátadón hangzottak el.)

Önkormányzati hírek

Szeretnék néha visszajönni még
A nagycenki Hûség napi ünnepség
alkalmából a Nagycenkért alapítvány egy
külhoni magyar elõadómûvészt hívott
meg, nevezetesen Molnár Zoltán
vajdasági színmûvészt. A mûvész a
migrációban élt, az otthonuk, hazájuk
elhagyására kényszerült írók, költõk
mûveibõl állította össze mûsorát, melynek
fõ vonala a hontalanság, a honvágy,
gyökértelenség miatti gyötrõdés és a
hazafiság volt. Azért is megrendítõ ezzel
nekünk maiaknak szembesülni, akik saját
országukban élhetnek, mert átélhettük,
milyen az, ha egyik pillanatról a másikra
megszûnik az eddigi hazánk és
rákényszerítenek, hogy mindent

hátrahagyva, egy szál bõrönddel útra
kelljünk az ismeretlenbe, azzal a
tudattal, hogy nincs többé visszatérés,
mert nem lesz hová. Elõadás módja oly
elmei erõvel, annyira szuggesztíven
szólaltatta meg ezeket a mûveket, hogy
a hallgatóság teljesen a hatása alá
került. Sokunk szemében még a
könnyek is megjelentek. A felemelõ
élmény még napokig a hatása alatt
tartott bennünket. Csak abban
reménykedünk, hogy viszontláthatjuk a
mûvészt más alkalomból is.
Matiasec János
Nagycenkért Alapítvány elnöke

Idõsek napja
A hagyományok szerint idén is
novemberben tartottuk az Idõsek Napi
rendezvényünket, ahol színvonalas és
szórakoztató mûsorokkal vártuk a
vendégeket. Polgármester úr köszöntõ
szavai után a nagycenki óvodások
mûsorukkal és ajándékkal köszöntötték a
jelenlévõket. Utánuk következtek az
általános iskolás diákok elõadásai.
Elsõként a kicsinyek kórusának énekeit
hallhattuk, majd egy színdarabbal
készültek a gyerekek és végül a citerások
zárták a sort. A „Czenki” Hársfa Néptánc
Egyesület utánpótlás csapata is örömmel
készült a fellépésre, hogy
megörvendeztessék a falu idõseit.
Köszönjük minden fellépõnek és
felkészítõnek a munkáját, hogy idõt és
energiát nem kímélve készültek erre a
rendezvényre. A vendég mûvész Tormási
Attila mûvész úr volt, aki zenés elõadással
érkezett. Mûsorának elsõ része a „Kész
cirkusz” címû vidám produkció volt,
amely operett, sanzon és musical
slágerekbõl állt. A vacsora után
következett a mûsor második része, mely
egy zenés memória játék volt, valamint
közös zenélés, éneklés a közönséggel. A
mûvész úr nagyszerû hangulatot teremtett,
a vendégek énekeltek és táncra perdültek.
Reményeink szerint mindenki jól érezte
magát és jövõre még többen eljönnek. Jó
egészséget és sok örömet kívánunk a falu
összes nyugdíjasának.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki
minden segítõnek.

Közmûvelõdés - Adventi programok

Gyertyagyújtás az Alkotóházban
December 2-án délután került sor a
nagycenki Alkotóházban, az immár
szép hagyománnyá vált Adventi
gyertyagyújtásra. Csorba János
polgármester köszöntõjében kiemelte,
hogy az adventi várakozás idõszakában
fontos, hogy hitünk, szeretetünk,
örömünk kiteljesedjen, és reményünk
megerõsödjön. Szarka Gábor atya,
Nagycenk plébánosa imájába
belefoglalta az Advent lényegét:
bûnbánat, remény, öröm, szeretet.
A Cenki Hársfavirág Énekegyüttes és
Citerazenekar éneke és Juhász Gyula
”Karácsony felé” címû verse,- amelyet
Pölcz Ildikó szavalt - elhozták számunkra
a régi ünnepek hangulatát és meghitté
tették a gyertyagyújtást.

Ünnepi fények
Kedves Falubeliek! December 29-én 15.30
órakor egy közös sétára invitálunk mindenkit,
amely során végig járjuk az élõ adventi
naptárunkat, némi meleg tea és forralt bor
társaságában. A találkozó az önkormányzat
elõtti téren lesz.
Kedves Gyerekek! Titeket pedig egy játékra
hívunk. A játék célja, hogy felkeressétek az
összes kivilágított ablakot és leírjátok, hogy
melyik dátum, melyik utca, hányas házán
található. Az ehhez szükséges feladatlapot
az iskolában, az óvodában és a 100 forintos
boltban tudjátok átvenni. A kitöltött lapokat a
100 forintos boltban tudjátok leadni,
december 29-ig 11 óráig. Egy szerencsés
játékos kerül kisorsolásra, aki ajándékban
részesül. A sorsolás december 29-én 15.30kor lesz, a közös séta elõtt.

Mikulás
D e c e m b e r 6 - á n N a g y c e n k re i s
ellátogatott a Mikulás. A gyerekek
nagyon szép számmal jelentek meg az
önkormányzat dísztermében, ahol elõször
a soproni Drazsé együttes Mikulás váró
dalokkal érkezett. A legtöbben nagyon
élvezték, a táncos lábúak a színpad elõtt
táncoltak és a zenekarral együtt énekelve
várták, hogy megérkezzen a Mikulás.
Elõször a krampuszok érkeztek meg, de
mivel Nagycenken csupa jó gyermek van
ezért megjött a Mikulás is, aki
mindenkinek kiosztotta a jól megérdemelt
ajándékot.

Közmûvelõdés - Adventi programok

Jótékonysági könyvvásár
Jótékonysági könyvvásár volt
Nagycenken
Rendhagyó, jótékony célú könyvvásár
volt 2018. december 07.-én (pénteken)
Nagycenken az Önkormányzat
alagsorában. Az esemény ötletgazdái
Lukács Zsuzsanna és Szabó Bence voltak.
A nagycenkiek által felajánlott könyveket
kínálták az érdeklõdõknek, hangsúlyozva,
hogy az elvihetõ könyvek száma nincs
korlátozva személyenként, és mindenki
annyit tesz adományként az üvegedénybe,
amennyit lehetõségei, ill. szándéka szerint
adni tud vagy akar.
Az adományokból 60.000,-Ft jött össze,
mely összeget jelenleg hátrányos
helyzetben lévõ nagycenki lakosok
kaptak meg.
Ez egy igazán szép gesztus, különösen így

a karácsony közeledtével, mely felhívja
a figyelmet arra, hogy mirõl is kell
szólnia az ünnepnek!
Mirõl is?
SZERETETRÕL, EMBERSÉGRÕL…

és reméljük hagyomány lesz ebbõl a
kezdeményezésbõl!
Matiasec János
Nagycenkért Alapítvány elnöke

December 8.
December 8-án, advent második
szombatján több programmal vártuk
az érdeklõdõket. Elõször a SzéchenyiKastélyban 14 órától adventi játszóház
volt, ahol a lelkes gyerekek karácsonyi
díszeket, ajándékokat készíthettek. 16
órakor kezdõdött a kastély kápolnában az
ünnepélyes gyertyagyújtás. Vadász
Zoltán úr köszöntõ szavai után a Gödi
Gaude kórus lélekemelõ produkciója

következett, amely végén a Nagycenki
Te m p l o m k ó r u s s a l k ö z ö s e n i s
énekeltek.Igazán megható és
emlékezetes elõadás volt. A 17 órakor
kezdõdõ gyertyagyújtással egybekötött
vigília szentmise után a hagyományos
karácsonyi hangversenyét adta a
Nagycenki Templomkórus. Kiss Vidor
tanár úr vezetésével a kórus gyönyörû
énekekkel készült, ezzel is segítve a

jelenlévõket a lelki felkészülésben a
Szeretet ünnepére. Szép élményben volt
részük azoknak, akik ott voltak.

„Karácsonyra várva”
Immár hagyományként december 8-án,
az esti szentmise után a Templomkórus
adott adventi koncertet a templomban. A
mûsorban adventi és karácsonyi énekek
hangzottak el, melyet két karácsonyi vers
is színesített. Az egyiket Sirgely Anna,
tanár úr kis unokája adott elõ, aki
tiszteletbeli kórustagnak is számít. Ady
Endre Karácsony c. versét Szabó
Zsoltné, Annamari tolmácsolta.
Hálásan köszönjük mindazoknak, akik a
szentmise után ott maradtak, vagy
eljöttek, és meghallgattak bennünket.
Remélhetõen a jelenlévõknek lelki
feltöltõdést tudtunk nyújtani az Adventi
idõszak hátralévõ részére és a karácsonyi
ünnepekre.
Áldott, békés ünnepeket kívánunk
minden kedves olvasónak!
Nagycenki Templomkórus

Közmûvelõdés - Adventi programok

Adventi vásár
December 15-én rendeztük a
hagyományos nagycenki adventi vásárt.
Idén a Széchenyi-kastélyparkban
tartottuk a vásárt, ahol a havas táj igazi
ünnepi hangulatot varázsolt. A
kilátogatókat forralt borral és meleg
teával vártuk, valamint az árusoknál
találkozhattak többek között
ajándéktárgyakkal, díszekkel, mézzel,
lekvárral. Hagyománnyá vált, hogy
óvodások mindenévben elõadják a Luca
napi mûsorukat. A gyerekek a hideg
ellenére lelkesen és ügyesen szerepeltek,
és nagy örömükre még hógolyózni és
szánkózni is tudtak. A délután fénypontja
a soproni Horváth József zeneiskola
növendékeinek a koncertje volt, ami
méltóképp szolgálta a karácsonyra való
készülõdést. A fiatal tehetségek egy szép
és emlékezetes estét szereztek a
jelenlévõknek. Vadász Zoltán a
Széchenyi-örökség divízióvezetõje a
következõképp köszöntötte a
résztvevõket: „Jó együtt lenni! Jó
megosztani egymással az élményeket! Jó
szeretetben együtt lenni! Ezekkel a
szavakkal lehet összefoglalni az adventi
idõszakot, amikor szeretetteljes szívvel
várjuk Karácsony szent ünnepét. A
keresztény ember az együttlétnek ezt az
örömét a karácsonyvárásban
megkoronázza azzal, hogy a
legfontosabbat, a Megváltót várja
zenével, ünneppel"

Adventi koncert a Kastélyban
A harmadik, rózsaszín gyertya is
felgyulladt az adventi koszorún. A
természet megajándékozott bennünket
és sok év után ismét csodás hótakaró
borította a kastélyt és a parkot.
Odakünn a látogatók egy része az
illatos, fahéjas, narancsos forraltbort
kortyolgatta, a többiek odabenn csodás
karácsonyi dallamokat hallhattak a
soproni Horváth József zeneiskola
növendékeinek igazán nagyszerû

elõadásában. Köszönet a kis mûvészeknek
és szeretettel visszavárjuk õket máskor is
településünkre! Szívet melengetõ, csodás
percekkel ajándékoztak meg bennünket.
Sikeresnek mondható hétvégi rendezvény
volt az Önkormányzat, a Kastélymúzeum
és a Friends of Europe Nagycenk
Egyesület szervezésében.
Lukácsné Kolonits Zsuzsanna

Civil szféra

Az Aranypatak Horgászegyesület hírei
Horgászegyesületünk számára a
tervezetteknek megfelelõen alakult az idei,
rendkívül mozgalmas év. Megtörténtek a
haltelepítések, szép számmal látogattak meg
minket napijegyes horgászok, és a tagságot is
sikerült bõvíteni.
Sikeres tisztújításon, ellenõrzéseken és
horgászversenyeken vagyunk túl. Bár elindult
az autópálya építése és ez „holdbéli tájjá”
változtatta a tó elejét, de elkezdtük a magas
fák visszametszését, a közösségi épület
áthelyezését, a szivattyúház kialakítását, a
villamos hálózat kiépítését és a
vendéghorgászok részére egy jobban,
kényelmesebben horgászható partszakasz
építését is. Ezeket a munkákat tovább
folytatjuk a következõ évben is a tagjaink
segítségével, akiknek az önzetlen segítségét
ezúttal is köszönjük!
Tagjaink amennyiben már nem kívánnak az
idén horgászni, leadhatják az éves területi
jegyeiket és a fogási naplókat az egyesület
vezetõségénél. Felhívjuk a figyelmet, hogy
az egyesületünknél kiváltott fogási
naplókat mindenki köteles február 28.
napjáig kitöltve leadni, ahol az éves fogási
adatait nyilvántartott halgazdálkodási
vízterületenként és halfajonként összesíti,
valamint összegzi a horgászattal eltöltött
napok számát! Egyesületünk 2019. január
11-én, 18 órától újra Magyar Horgászkártya

regisztrációt tart tagjai részére az
önkormányzat dísztermében. Minden
tagunkat szeretettel látjuk, aki még nem
regisztrált! Ezen alkalommal már a
gyermekeket is tudjuk fogadni. A további
jelentkezõket is szeretettel várjuk,
tájékoztatást a belépés feltételeirõl az
egyesület vezetõségétõl, illetve majd a
2019. év eleji rendes ügyfélfogadási
idõpontokban kérhetnek.
Felhívjuk a horgásztavat látogató
lakosok figyelmét, hogy hideg idõ
esetén a tó befagyott jegére menni
szigorúan Tilos és Életveszélyes! A
felelõtlen viselkedésbõl eredõ
balesetkért az egyesület nem tehetõ
felelõssé, a tónál történõ károkért a

Horgászegyesület felelõsséget vállalni nem
tud! Kérjük, mindenki óvja és védje a
horgásztavat és õrizze meg a természeti
környezetét! Aktuális híreinket megtalálják az
egyesület Facebook oldalán (Aranypatak
Horgászegyesület Nagycenk), illetve a
készülõben lévõ honlapunkon:
www.aranypatakhe.hu
Ezúton is szeretnénk köszönetünket
kifejezni minden egyes támogatónknak,
horgásztársunknak és különösen Nagycenk
Nagyközség Önkormányzatának, illetve
Boldog Karácsonyi készülõdést, Kellemes
Ünnepeket, eredményekben és halban
gazdag Boldog Új Évet Kívánunk!

Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Az elmúlt hónapokban újra
mozgalmas idõszakot sikerült megélni
Nagycenk Község Önkéntes Tûzoltó
E g y e s ü l e t é n e k k e re t e i n b e l ü l ,
m e l y e k b õ l s z e re t n é k k i e m e l n i
néhányat.
Szeptember végén az egyesület életének
jelentõs változást hozó feladatába
vágtunk bele, miután lezártuk a nyári
fesztiválos idõszakot, és az
Önkormányzat hathatós
közremûködésének illetve a kivitelezõ és
az egyesületi tagság áldozatos
munkájának köszönhetõen a volt Vízmû
épület zárhatóvá vált. Elkezdtük a
költözést a Dózsa körúti székhelyünkrõl,
s az új kiscenki szertárba szállítottuk
felszereléseinket, bútorainkat, s a
gépjármûveink is ott kerültek
elhelyezésre. Rengeteg munka mellett,
traktorok, utánfutók és személyautók
segítették ezt a folyamatot. Október
elején aztán átadtuk a régi épületet új
tulajdonosának, aki szintén a tûzvédelem

területén dolgozik, s hosszú távra tekint
vissza vele fennálló kapcsolatunk. Mára
berendeztük az új szerállásokat egy
ideiglenes szertárrá, amely még a télitavaszi idõszak alatt multifunkcionális
épületként üzemel, amíg a felújítandó
rész munkái be nem fejezõdnek. A
vonulásainkra már 2 hónapja a Village
mellõli területrõl kerül sor, több
alkalommal indultunk már onnan
segítségnyújtásra az elmúlt hetekben.

Az épület és a terület átalakulásáról jövõ
évben szeretnénk részletesen beszámolni,
miután közelebb kerülünk a végleges
tervek megvalósulásához, de az
Önkormányzat anyagi és erkölcsi
támogatását az idei évre vonatkozóan
mindenképp szeretnénk írott formában
is megköszönni a Cenki Híradó
hasábjain keresztül! Egy másik örömteli
és fontos beruházás sem maradhat ki ebbõl
a cikkbõl. Egyrészt az önállóan
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Önkéntes Tûzoltó Egyesület
beavatkozói feladatok ellátásáért biztosított
támogatás, másrészt az Önkormányzat
mûködési támogatása terhére, szakmai
fejlõdésünket és természetesen a mentõ
feladatainkat szem elõtt tartva döntött az
egyesület vezetõsége egy nagyobb
gépjármûfecskendõ beszerzése mellett.
December elejére rendezõdtek az autó
papírjai, így a Steyr 791 forgalomba állhatott.
Ez már valóban egy klasszikus „tûzoltóautó”
méret, nagyobb tekintélyt parancsolva ezzel a
közúton, s több lehetõséget biztosítva ezzel a
felszerelések málházására. A jövõ év egyik
feladata lesz erre az autóra az új felszerelések
beszerzése, ami minõségi elõrelépést jelent a
vállalt településeken a tûzoltói feladatok
ellátása során. Az elmúlt hónapok eseteit
számba véve több közlekedési balesetnél
nyújtottunk segítséget, sor került kidõlt fák
utáni veszélyhelyzetek megszüntetésére. A
mentõszolgálatnak szintén nyújtottunk
segítséget egy sérült emeletrõl való mentése
során, ahol több emberi kézre volt szükség a
szûk és meredek lépcsõ miatt. Sajnos meg kell
említenünk két nagyobb épülettüzet, ahol részt
vettünk a tûz oltásában. Az egyik egy balfi eset
volt, a másik pedig egy fertõbozi tetõtûz.
Mindkét helyen hatalmas károkat okozott az
egyik elemi erõ, a tûz, annak ellenére, hogy a
segítség gyorsan érkezett a helyszínekre. Elsõ
feladat mindkét esetben a továbbterjedés
megakadályozása volt, s ezzel szinte
egyidõben a tûz oltása is megkezdõdött
miután a rajok sorra a helyszínre értek. A
soproni laktanyában szintén több alkalommal
voltunk a város védelmét segíteni, míg a
hivatásos kollégák nagyobb esetnél vagy
gyakorlaton vettek részt. A község életében is
igyekeztünk kivenni a részünk, illetve
rendezvényeinkkel színesíteni azt. Tûzoltó
gyakorlatra került sor 5 egyesület
részvételével szeptember végén, s aznap
megtisztelõ eseményen állhattunk sorfalat,
ahol korábbi elnökünk de máig aktív tagunk
Ragats Imre Nagycenkért díjat vehetett át,
melyhez szívbõl gratulálunk, s további jó
munkát kívánunk. Aktív résztvevõi voltunk a
szüreti felvonulásnak felvonulóként,
kínálóként, érdeklõdõként. Bemutatót
tartottunk, a gyermekeket ismertettük a
tûzoltói munkával, s fõztünk is a
hagyományoknak megfelelõen. A nyári-õszi
idõszakban darazsak illetve méhek általi
veszélyeket szüntettünk meg. Több tagunkkal
vettünk részt a Vidék Olimpiája rendezvényen,
amely jó hangulatban telt. Az egyesületet
folyamatosan képviseltük a szakmai
rendezvényeken és fórumokon Soprontól
Gyõrön át Budapestig. A község karácsonyi

ünnepével kapcsolatos elõkészítésben is
részt vállaltunk. Az új szertárban
folyamatosan végeztük az aktuális
munkákat kül- és beltéren egyaránt,
hozzátéve ezzel saját részünk a
beruházáshoz. Célunk, hogy a kivitelezõ ne
ránk várjon, hanem az általunk vállalt
fázisok idõben megvalósuljanak, rendre
teljesültek. A jövõben ezen a területen még
rengeteg munka vár ránk, amelyet
igyekszünk legjobb tudásunk szerint
megoldani, és a területen egy modern
létesítmény kialakításában szerepet
vállalni. Megelõzõ felhívásunk a késõ õszi,
illetve a téli idõszakra összpontosít. Sokat
hallunk és olvasunk a médiákban a
megelõzésrõl, de azt gondolom, hogy errõl
nem lehet eleget írni és beszélni. Talán a
környezetünkben élõk - így egyesületünk
tagjainak - tapasztalatai mégiscsak többet
nyomnak a latban ebben a kérdésben. A
deres és lefagyott utakon való közlekedés
az elsõ veszélyforrás, amely december
elején adott munkát nekünk Hidegség és
Fertõboz között. A havazás nyilván lassan
ideér, ezzel is számolni kell az úton
lévõknek. Reméljük már mindenki téli
gumival közlekedik, s az útnak indulás elõtti
tájékozódásra szánjunk pár percet!
A fûtési idõszak szintén rejt magában
veszélyeket, amelyre szintén irányul
figyelemfelhívásunk. Mindenki gondoljon a
kéményseprés változásaira is, hiszen egy
káreset alkalmával ez lesz az elsõ kérdések
egyike. A karácsonyi idõszakban elõtérbe
kerül a nyílt láng használata, amelybõl
származó káresetek sajnos sokunk által
i s m e r t e k . Vi g y á z z u n k a c s a l á d
nyugalmára az év utolsó s a jövõ év elsõ
heteiben a gondosságunkkal, s ne

legyünk gondatlanok a tûzzel. A tartós hideg
szintén rejt magában számtalan
veszélyhelyzetet. Kihûlés sajnos nem csak
kültérben, hanem zárt helyiségben is érhet
bárkit, akinek nincs lehetõsége megvédenie
magát a hideg ellen. Községünkben is van nyílt
vízfelület, ami a tél folyamán a véletlen kapcsán
is veszélybe sodorhat embereket illetve
állatokat, ahol csak a gyors segítség menthet
meg bennünk a kihûléstõl, így legyünk
elõrelátóak. S amely minden felsorolt
veszélyforrás esetén jól jöhet, ez az emberi
figyelem. Figyeljünk környezetünk
történéseire, hiszen ezzel bármikor életet
menthetünk! Álljunk meg egy árokba csúszott
autó mellett, figyeljünk az idõsekre vagy
egyedül élõkre, járjunk utána, ha szokatlan
helyrõl gomolyog füst, vagy csak valami
szokatlan történik! December 21-én a
Falukarácsony után várjuk mi is Önöket, s
reméljük, hogy újra sokukat köszönthetjük majd
az egyesület asztalánál, ahol az elmúlt évek
gyakorlatához hasonlóan igyekszünk ízletes
sült kolbászt készíteni!
Az ÖTE vezetõsége és a magam nevében
szeretném megköszönni tagjaink áldozatos
munkáját az év folyamán, mellyel a mentõ
feladatokat, az egyesület napi és jövõt teremtõ
feladatait ellátták, valamint a türelmes
családtagoknak, akik ezt számunkra lehetõvé
tették!
Az egyesület tagjai nevében Mindenkinek
Nagyon Boldog Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet kívánunk!
Köszönöm szépen megtisztelõ figyelmüket!
Ragats Péter
parancsnok
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Tájékoztató a fogászati ellátásról!
Ezúton szeretném értesíteni Tisztelt
Betegeinket, hogy jelenleg az alapellátó
fogászati szakrendelésen milyen
szolgáltatásokat vehetnek igénybe.
Az évek folyamán folyamatos fejlesztésnek
köszönhetõen értem el , hogy egy jól felszerelt
intézményben fogadhatom Nagycenken
pácienseinket. 1999 szeptembere óta
tevékenykedem Nagycenken. 2005 -ben saját
erõbõl alakítottam ki a jelenlegi szakorvosi
rendelõt és ezzel egyidõben a hegykõi praxis
megvásárlásával az addigi 28 órás rendelés
30 órára bõvült. 2017. május óta Nagycenk,
Hegykõ, Hidegség, Fertõhomok, Fertõboz,
Pinnye és Nagylózs települések mellett
Pereszteg is az ellátandók köréhez
csatlakozott, ezzel a lakosság 36 órában
jelentkezhet kezelésre. Önerõbõl történt
f e j l e s z t é s s e l 2 0 0 6 - b a n ú j K a Vo
egységkészülék, Melag autokláv , 2011-ben
digitális röntgen került beszerzésre. 2016 -ban
az Önkormányzatok segítségével egy
klimatizáló, légtisztító berendezés és egy
fogászati lézer készülék beüzemelése történt
meg. 2013-ban a hegykõi Önkormányzat új
gép beszerzésével, majd 2016 ban az épület
rekonstrukciójával megújította a hegykõi
rendelõt.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelõ
által finanszírozott (régi nevén TB-s vagy
OEP-es) rendelésen a fent említett
települések lakosainak (állandó vagy
ideiglenesen bejelentett lakcímmel
rendelkezõ lakos) ingyenesen igénybe
vehetõ fogmegtartó kezelések: fogászati
szûrés, tanácsadás, szájüregi rákszûrés,
fogkõ eltávolítás, polírozás, lézerkezelések,
esztétikus (”FEHÉR") tömés,
gyökérkezelés, gyökértömés, digitális RTG,
fogeltávolítás
A 18 éves korig, terhesség alatt, a szülést
követõ 90 napig, valamint 62. életévüket
betöltött lakosok orvosi díjmentesen,
(csak technikai díj!) vehetik igénybe a
fogpótlások elkészítését.
Rokkantnyugdíjasok (67 %-tól) jogosultak
kivehetõ fogpótlások orvosi díjmentes
elkészítésére. 18 - 62 éves korig
kedvezményesen vehetik igénybe a
protetikai (rögzített és kivehetõ fogpótlások)
ellátást. Szájsebészeti ellátás a gyõri Petz
Aladár Megyei Kórház Szájsebészet
szakrendelésén, beutaló ellenében vehetõ
igénybe. Ügyeleti ellátás ünnep - és
szabadnapokon Sopron Erzsébet kórház
fogászati ügyelete: 9 - 15 óráig.

Rendelési idõ:
Nagycenk:
Hétfõ 14 - 18
Kedd 9 - 13
Szerda 14 - 18
Csütörtök 14 - 18
Péntek 8 - 16 óráig
Hegykõ:
Hétfõ 9 - 12
Kedd 14.30 - 17.30
Szerda 9 - 12
Csütörtök 9 - 12
Magánrendelésen a magyar állampolgárok
jogosultak kedvezményes áron igénybe venni a
fogászati kezeléseket az orvosi díjszabásban
meghatározottak alapján.
Nagycenk:
Hétfõ 18 - 20
Szerda 18 - 20
Csütörtök 18 - 20
Szombat 9 - 12 óráig
Lehetõség van fent említett beavatkozásokon
kívül magán szájsebészeti, ortodontiai
(fogszabályzás ) ellátásra is, térítés ellenében
(implantatio, resectio, szövettan stb).

Köszönetnyilvánítás
Tisztelt Szülõk, Támogatók!
A nagycenki Széchenyi István Általános
Iskola Szülõi Munkaközössége szeretné
megköszönni mindazoknak, akik
felajánlásaikkal, részvételükkel vagy
bármilyen módon támogatták a Katalin bált, ezáltal gyerekeinket.
Kívánunk mindenkinek Békés, Boldog
Ünnepeket!
Köszönettel: SZM

Szerelemfasor
December 12-én Gróf Széchenyi Béla
halálának 100. évfordulója alkalmából
Szerelemfasor címmel megemlékezõ
elõadásra került sor az Önkormányzat
dísztermében a Castanea Környezetvédelmi
Egyesület jóvoltából. Az elõadás célja volt,
hogy felidézzük a nagycenki Hársfasor elsõ,
kialakulási korszakát, második túlélõ
korszakát és elõrevetítjük harmadik, gyógyító
korszakát. A rendezvény Huiber Edit történész
elõadásával kezdõdött, amely “A Széchenyi
család és a Hársfasor” címet kapta. Majd Hárs
Olivér a Hársfasor értékeirõl, jelentõségeirõl
és ajándékairól beszélt.

December 16-án vasárnap 10 órakor
emlékséta indult a nagycenki Hársfasor
kapujától a fasor végén lévõ síremlékhez.
Csodálatos nap volt ez a vasárnap délelõtt.
Hóval cizellált hársfaágak, szikrázó
napsütés, lopakodó rókák, szökkenõ õzek,
fagyos fagyöngyök. Maroknyi érdeklõdõ
csapatunk, odamenet csendes áhítattal
lépdelt a szûz hóban, gondolataink a
szerelmes gróf és grófnõ tragikus életútja,
sírig tartó hûségük körül jártak. Fenyõágat
nemzeti szalaggal és két piros mécsest
helyeztünk el a síremléken. Reméljük
hagyomány válhat ebbõl a sétából is!

Karácsony

Kedves Hívek!
Karácsony felé
Juhász Gyula: Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet,
Ilyenkor decemberben.
... Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra régi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
És valahol csak kétkedõ beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk
rendületlen,
S ne csak így decemberben.
Kedves Olvasó! Juhász Gyula verse
nagyon is aktuális napjainkban. Az
esztendõ napjai peregnek, és mi emberek
rohanunk, sietünk. Szinte észre sem
vesszük a mellettünk elhaladó embereket
és az õ problémáikat. Aztán jön december,
amikor a különbözõ segélyszervezetek
sorra hívják fel a figyelmünket, hogy
segítsünk másokon, segítsünk a
nélkülözõkön, vegyük észre õket. Nagyon
szép és dicséretes dolog, ha segítjük a
nélkülözõket. Ha van bennük olyan
lelkület, olyan késztetés, hogy segítsünk
nekik. Itt azonban meg kell látnunk a
hiányosságokat. Hányszor és hányszor
elszalasztjuk a jó megtételét. Hányszor és
hányszor elszalasztjuk kötelességünk
teljesítését. Mert a világ rendje nem az,
hogy kihasználom a másik ember jóságát,
kihasználom a társadalmat, kihasználom
az államot. A világ rendje az, hogy
mindenki tegye le a magáét a közösség
asztalára. Ha közös tud lenni a
teherviselés, akkor lesz közös az öröm is.
Tudunk-e örülni, annak ha a településen
kigyúlnak karácsony fényei? Tudunk-e
örülni, ha karácsonyi programokat
szerveznek nekem? Tudok-e örülni, hogy
van karácsonykor a templomunkban
szentmise, vagy valaki elkészíti a
betlehemet, hogy az ünnep lényegére
figyelmeztessen és, hogy nekem örömet
szerezzen? Sajnos sokan csak követelni
tudnak, de adni nem. Sajnos sokan csak a
sikertelenséget és a hibát látják meg, de az
eredményeket nem. Szívleljük meg a
költõ versét és legyünk hát jobbak!
Vegyük észre, hogy 2000 éve minden
karácsony erre figyelmeztet. Isten
szeretetbõl elküldte Fiát, hogy jobbá tegye
a világot, boldogabbá tegye az emberek
életét. Nem utolsó sorban pedig, hogy
megszerezze a feltámadást és az örök
életet. Engedjük, hogy karácsony

meghittsége, szeretete, békéje és öröme
rádöbbentsen arra mindnyájunkat, hogy
legyünk jobbak, de az egész esztendõ
folyamán. A jóságot és a szeretet nem
korlátozhatjuk, néhány napra, ahhoz túl
rövid e földi életünk. Ahogy a pásztorok
tudták a születés hírüladásakor, hogy
nekik el kell menniük a Megváltóhoz és
szívük egyszerûségét neki kell
ajándékozniuk, úgy mi is tudjunk a
Megváltó születésébõl újból és újból
erõt meríteni, hogy jobbak legyünk és
hitünkben növekedjünk! Ezen
gondolatokkal kívánok minden
olvasónak áldott karácsonyt.
Egyúttal szeretném megragadni az
alkalmat, hogy megköszönjem
mindazok munkáját, akik egész éven át
segítik az Egyházközség mûködését,
akár munkájukkal, akár anyagi
támogatásukkal. Segítségüket,
áldozatukat a Gondviselõ Isten
sokszorosan jutalmazza!
Szarka Gábor
plébános

Ünnepi miserend
December 22. szombat
17,00 órakor szentmise 4. gyertyagyújtás
elõtte gyóntatás 16.30 órától
December 24. hétfõ Szenteste
22.00 óra
December 25. kedd Karácsony
9.00 óra
December 26. szerda Karácsony,
Szent István elsõ vértanú
9.00 óra
December 31. hétfõ Szilveszter
16.00 óra
Január 1. kedd Újév
9.00 óra
Január 5. szombat, Vízkereszt:
17.00 óra

Aktuális
Galambkiállítás
2019.01.19-20-án
galamb és kisállat kiállítás lesz
Nagycenken a sportcsarnokban.
Szombaton 8-18-ig
tekinthetõ meg a kiállítás.
Vasárnap pedig 8-15 óráig.
Mindenkit szerettel várunk!

Asztalitenisz hírek

„Háztól házig, szívtõl szívig, az egyik
helytõl a másikig – a karácsony
melege és élvezete mindannyiunkat
közelebbhoz egymáshoz.”
EmilyMatthews

Áldott, Békés
Karácsonyi Ünnepeket és
sikerekben gazdag
Boldog Új Esztendõt kíván
A nagycenki
önkormányzat nevében
Csorba János
polgármester

Anyakönyvi hírek

Utcabajnokság

Búcsúzunk

A hagyományos év végi
utcabajnokságra
december 30-án,
vasárnap 9 órától
kerül sor a tornacsarnokban.
Várjuk a jelentkezõ csapatokat
a helyszínen, illetve
elõzetesen Bugledich Attilánál.

Kovács Istvánné
sz.: Horváth Erzsébet

1951-2018

Szalma Anna
sz.: Butyka Anna

1933-2018

Szilveszteri futás

Gratulálunk!
Czibók Ferenc László (2018.11.13.)
Kluk Anna és Czibók Ferenc Attila kisfia

Az idei évben is lesz óévbúcsúztató
futás Pölcz Zoltán szervezésében.
Indulás december 31-én,
hétfõn délelõtt 10 órakor a
Községháza elõl.
Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

Idén is 2 bajnokságban indult a
Nagycenk SE ping-pong csapata!
A Gy-M-S megye bajnokságában és a
Nemzeti Bajnokság 3. osztályába.
Mondhatjuk, hogy mindkét helyen jól
szerepelnek csapataink hisz a "megyeibe"
az 5. míg az NB 3-ba a 6. helyen állunk az
õszi szezon vége felé. 11 együttes szerepel
mindkét bajnokságba ahol kisebb nagyobb
városok csapataival kell összemérni
tudásunkat egyedüli falusi indulóként!
Részt vettünk több kisebb vagy nagyobb 1
napos versenyen is ahol szintén sikerült jó
eredményeket elérni. Ebbõl kettõt emelnék
ki. A Beled kupát ahol páros
versenyszámban a Sellei Tamás - Winkler
Ernõ páros második helyen végzett és a
Gy-M-Sopron megyei top 16-os
meghívásos versenyt. Asbóth András aki
egyébként húzó embere az NB3-as
csapatunknak meghívást kapott a GyõrMoson-Sopron megyei szövetségtõl a
top16-os versenyre ahol a megye
legmagasabb szinten játszó játékosai is
részt vettek! Andris nagyon jó játékkal
több extra ligát megjárt és NB1 be játszó
sporttársát legyõzve a 3. helyen végzett!
Péntekenként az utánpótlás nevelésre is
marad idõnk . Örülünk, hogy sok gyerek jó
kedvvel látogatja az edzéseket és jó
eredményeket értek el a diák olimpián!
Gratulálunk Nektek gyerekek és várunk
mindenkit, aki még szeretne pingpongozni!

