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EUphoria
2019. május 09 és 12 között Nagycenk
méltó módon ünnepelte meg az Európa
Napot és Magyarország Európai
Unióhoz csatlakozásának 15.
évfordulóját.
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata,
a Friends of Europe Nagycenk Egyesület,
a Vidéki Települések Európai Kartája, a
helyi Civil Szervezetek és számos helyi
önkéntes segítségével „EUfórikus
hétvégét” tartottunk.
14 testvértelepülésrõl érkeztek hozzánk
vendégek, hogy eltöltsenek nálunk 4
napot és együtt ünnepeljenek velünk,
megismerjék hazánkat, falunkat és az itt
élõket. Összesen 32 delegáltat láttunk
vendégül a következõ településekrõl:
Troisvierge (Luxemburg), Lassee
(Ausztria), Cissé (Franciaország), Esch
(Hollandia), Stryzow (Lengyelország),
Tisno (Horvátország), Polva
(Észtország), Medzev (Szlovákia),
Ockelbo (Svédország), Naestved (Dánia),
Kandava (Lettország), Nadur (Málta),
Ibanesti (Románia), Bienvenida
(Spanyolország). Csütörtökön érkeztek,
és egy gyors regisztrálás után a fogadó
családoknál töltötték az estét, ismerkedve
a magyar ízekkel. Ezúton is köszönjük a
fogadó családoknak, akik vállalták, hogy
ellátják vendégeinket a találkozó ideje
alatt, befogadják otthonukba, szállást és
ellátást biztosítanak nekik.
Fekete Feri és Rita
dr. Horváth Andrásné
Horváth Jenõ, Joli és Eszti

Kiss Zoltán, Szilvi és Regi
Lukács Lajos és Zsuzsa
Matiasec János és Melinda
Milchram Feri és Andi
Pölcz Zoli és Andi
Radics Gyula, Lívi, Tamás és Kriszti
Ragats Gyula, Marika és Anna
Ragats Imre és Zsuzsa
Som István és Pannika
Szabó Zsolt, Annamari, Bence és
Balázs
Az ismerkedõ-est a Brummer
kocsmában volt, ahol rövid magyar
nyelvleckét is kaptak a résztvevõk,
ismerkedve a magyar pálinkával.
Pénteken reggel a Széchenyi térrõl
zászlókkal vonultunk az
Önkormányzathoz, ahol a
díszteremben hivatalos megnyitóra
került sor. Köszöntõ beszédet mondott
Barcza Attila úr országgyûlési
képviselõ, Csorba János polgármester
úr és a Karta elnöke Boy Scholtze úr.
Levetítettük Nagycenk turisztikai
kisfilmjét, Magyarországot is
bemutattuk a hungaricumokon,
feltalálókon, történelmi, nyelvi
érdekességeken keresztül. Ezt követte
egy workshop, melynek témája a
tolerancia, az euroszkepticizmus elleni
küzdelem volt.
Horvátország delegáltja Marko Jovic
úr tartott egy érdekes elõadást az
Európai Uniós választások
fontosságáról.

A kávészünetben finom házi
süteményekkel kínálhattuk vendégeinket a
község jól sütõ asszonyainak köszönet érte!
A Széchenyi Kastély Múzeum parkjában
egy rövid sétát tettünk, majd finom gulyás
és rétes után kincskeresést és
sportvetélkedõt szerveztünk az
országoknak.
Este a Sportcsarnokban kulináris estet
tartottunk, ahová minden ország hozott
kóstolót a saját nemzeti ételébõl, italából.
Szombaton részt vettünk az Európa futáson,
majd hatalmas sikere volt az ebédre
felszolgált „Farkas Mari lángosának”.
Délután a megújult, megszépült Széchenyi
Múzeumvasúton utazhattak vendégeink.
Szombat délután a magyar - osztrák
„határban” került megrendezésre a
hivatalos ünnepség, úgyanúgy, mint 15
évvel ezelõtt.
Deutschkreutz polgármestere Manfred
Kölly úr, Nagycenk polgármestere Csorba
János úr, Karta elnöke Boy Scholtze úr,
Percze Szilvia jegyzõ asszony, és Udvardi
Annus néni elültették a hársfát, mely ezt a
napot fogja szimbolizálni. Ezt követõen
citerazene bemutató, lovaskocsikázás, bor
és pogácsa várta az érdeklõdõket.
A rendezvény záróeseménye a
búcsúvacsora volt a tornacsarnokban.
Nagyon jó hangulatban telt az est, jó
vacsorával, vidám tánccal, hatalmas
tortával (ami nagyon finom volt) és
vonatozással, hajnalig.
Úgy érezzük, ismét jó hírét vitték
községünknek és Magyarországnak a
résztvevõk, hiszen mindannyian nagyon jól
érezték magukat!
Remek összefogás, igazi csapatmunka volt,
melybe sikerült ismét sok helyi fiatalt is
bevonni, a stabil régi, közösségi háttér
csapat mellé.
Itt szeretném megköszönni felsorolás nélkül
mindazoknak, akik munkájukkal,
felajánlásukkal hozzátettek, segítettek
abban, hogy ez a rendezvény ilyen sikeres
legyen.
Külön köszönet Keszei Istvánnak a sok-sok
szép képért!

Lukács Zsuzsanna
Friends of Europe

Önkormányzati hírek
Újra várja utasait a Széchenyi-múzeumvasút
A hivatalos ünnepélyes átadásra április
30-án került sor. A GYSEV Zrt.
munkatársainak aktív közremûködésével
960 millió forint kormányzati
támogatásból újult meg a múzeumvasút,
amely május 4-tõl egészen õszig várja az
utazóközönséget. Fertõboz és Nagycenk
Kastély állomáson új peronok épültek,
Kastély állomáson pedig megújult a
térvilágítás és a hangos utastájékoztatás
is. A pályához csatlakozó két vasúti
útátjárót is átépítették, és látványos eleme
volt a beruházásnak az Ikva patakon
átívelõ acélhíd megújítása.A munkálatok
év végéig még folytatódnak: ennek
keretében felújítják Fertõboz állomáson a
fûtõház épületét, amely így a
nagyközönség számára is látogatható
lesz. Emellett megtörténik a
múzeumvasút biztosítóberendezési
rendszerének teljes modernizációja.
További újdonsággal is várják az
érdeklõdõket, például egy új játszótér
illetve egy fitnesz park is elkészült! Egy
interaktív vasúti tanösvény kialakítására
is sor került, amely segítségével még több
érdekességet megtudhatunk a vasútról és
a vonatokról! Kitûnõ kikapcsolódást
nyújthat kicsik és nagyok számára
egyaránt.

Érdemes kilátogatni a felújított
múzeumvasúthoz!

Átadták a Nagycenket Pereszteggel összekötõ kerékpárutat
Május 16-án átadták a Nagycenket és
Pereszteget összekötõ 1,4 kilométer
hosszúságú kerékpárutat.
Egy közös pályázatnak köszönhetõen
kerülhetett sor a bicikli út megépítésére. A
pályázathoz hozzá tartozott, hogy
Pereszteg belterületén is épült kerékpárút.
Egy hosszú, több évtizedes vágy vált
valóra azzal, hogy a “Vízállói” út egy
szilárd útburkolatot kapott, amin rövidebb
úton lehet közlekedni a két település
között, biztonságos körülmények között.
A biztonságos közlekedés mellett ez a
fejlesztés lehetõvé teszi, hogy az emberek
kihasználják a biciklizés egészséges
hatásait, ráadásul környezetbarát módon
tudnak közlekedni.

Önkormányzati hírek

Önkormányzati hírek

VI. Európa futás
Az idei évben már hatodik alkalommal
rendeztük meg a hagyományos Európa
futást. Idén egy különleges esemény volt,
hiszen 15 éve csatlakoztunk az Európai
Unióhoz, ennek kapcsán érkeztek hozzánk
a Charta testvér településeinkrõl vendégek,
akik szintén részt vettek ezen a
rendezvényen. Továbbra is három táv
közül választhatott a közel 130 regisztrált
versenyzõ. Az 5 km-es és a 9 km-es távok
útvonala megváltozott, ez egy fajta új
kihívás volt a résztvevõknek. Kicsik és
nagyok egyaránt sikeresen vették az
akadályokat és szép eredményeket értek el.
A rendezvény elérte a célját, a versenyzõk
teljesítették a távokat és kellemesen
elfáradtak. Ezúton is köszönjük
mindenkinek, aki résztvett a versenyen, és
köszönjük mindenkinek, akik nélkül nem
jöhetett volna létre ez az esemény.

Nagycenk 2019. évi európai parlamenti választás
Az 1. számú szavazókör:

A 2. számú szavazókör:

A névjegyzékben lévõ választópolgárok
száma 854 fõ, ebbõl 394 fõ
választópolgár jelent meg szavazóként.

A névjegyzékben lévõ választópolgárok
száma 876 fõ, ebbõl 421 fõ
választópolgár jelent meg szavazóként.

393 érvényes szavazat mellett egy
érvénytelen szavazat volt.

420 érvényes szavazat mellett egy
érvénytelen szavazat volt.

Szavazatok száma listánként
(A szavazatok mennyiségének
sorrendjében szerepeltetjük)

Szavazatok száma listánként
(A szavazatok mennyiségének
sorrendjében szerepeltetjük)

Fidesz - KDNP
230 szavazat
Demokratikus Koalíció 49 szavazat
Jobbik
33 szavazat
Momentum Mozgalom 31 szavazat
MSZP- Párbeszéd
19 szavazat
LMP
12 szavazat
Mi Hazánk Mozgalom 10 szavazat
Magyar Kétfarkú
Kutya Párt
9 szavazat
Magyar Munkáspárt
0 szavazat

Fidesz - KDNP
Demokratikus Koalíció
Jobbik
Momentum Mozgalom
MSZP- Párbeszéd
LMP
Mi Hazánk Mozgalom
Magyar Kétfarkú
Kutya Párt
Magyar Munkáspárt

236 szavazat
58 szavazat
38 szavazat
32 szavazat
17 szavazat
15 szavazat
12 szavazat
11 szavazat
1 szavazat

Hõsök napja
A hagyományok szerint minden év
május utolsó vasárnapján tartjuk a
Hõsök napi megemlékezésünket. Az
idei évben sem történt ez másképp, a
nagycenki általános iskola
képviseletében Ragats Bálint egy verssel
emlékezett meg az elhunyt Hõsökrõl.
Polgármester úr ünnepi beszéde után a
N a g y c e n k i Te m p l o m k ó r u s A
Szentháromság nevében címû énekkel
tisztelgett az elesettek emléke elõtt, az
ének alatt Csorba János polgármester és
Matiasec János a Nagycenkért
Alapítvány elnöke elhelyezte a
megemlékezés koszorúját. Köszönjük
szépen mindenkinek, aki megtisztelt
bennünk jelenlétével és méltóképp
emlékezhettünk azokra a magyar
katonákra és civilekre, akik az életüket
áldozták Magyarországért!

Civil szféra

Friends of Europe Nagycenk Egyesület - Rövidbemutatkozás
Sikerünk titka a csapatmunka!
A Friends of Europe Nagycenk
Egyesületet 2011-ben alapították lelkes
nagycenki civilek. A szervezet
megalakítását a Vidéki Települések
Európa Chartájának elnöksége javasolta,
tekintve az önkormányzatnál akkor
uralkodó nem egészen „Chartabarát”
légkört. A megalakulás fõ célja, az
egyesület elsõ számú feladata a 2011-es
Nagycenki Charta találkozó
megszervezése, lebonyolítása és a
szervezettel való kapcsolattartás volt.
Az egyesület feladatai közé tartoznak
ugyanakkor a baráti kapcsolatok
kialakítása, ápolása, megerõsítése a
testvértelepülések lakóival (Vidéki
Települések Európa Chartája) az európai
kultúra és szellemiség jegyében, az
intézmények, civil szervezetek közötti
kulturális kapcsolatok létrehozásának
segítése, közvetítése, az együttmûködés,
a szervezethez kötött programok rendezvények tervezése, megszervezése,
lebonyolítása, közös projektek
fenntartása, csereprogramok hátterének,
eszközeinek, kereteinek megteremtése
(kultúra, sport, oktatás, szabadidõ)
fiatalok és felnõttek részére. A szervezet
együttmûködik Nagycenk Nagyközség
Önkormányzatával, megbízásos alapon a
Charta eseményekkel kapcsolatosan.
Átveszi az önkormányzat kapacitását
túlhaladó szervezési feladatokat (szállás
biztosítása, workshopok, kulturális és
szabadidõs programok lebonyolítása).
Tájékoztatást ad a nagycenkieknek a
Vidéki Települések Európa Chartájának
aktuális rendezvényeirõl, híreirõl.
Segítséget nyújt a többi Charta tag részére
a helyi Friends of Europe szervezetek
létrehozásában.

A regisztrált, aktív tagok száma 35, és
több mint 15 pártoló taggal
büszkélkedhetünk. Tevékenységünk
központjában a közösségépítés áll. Az
összehangolt munkának köszönhetõen
az elmúlt 8 évben számos hazai
pályázatot nyertünk és
társpályázókként részesei voltunk több
nemzetközi projektnek. Ennek
köszönhetõen külföldi mûvész és
zarándokcsoportokat fogadtunk,
külföldi workshopok résztvevõi és
elõadói voltunk, ahol a helyi
civilszervezetek infrastruktúráját, a
helyi lehetõségeket mutattuk be.Az
önkormányzat támogatásának
köszönhetõen sikerült létrehozni a
nagycenki alkotóházat, amelynek
próbálunk jó gazdái lenni. Az Alpokalja
Fertõtáj Leader Egyesülethez beadott
nyertes pályázatainknak köszönhetõen
tovább javulhat az alkotóház
infrastruktúrája (kiállító sínrendszer és

világítás felszerelése, rendezvényszín
építése, udvar rendezése). Lehetõségünk
lesz több hagyományõrzõ, kulturális és
szabadidõ programot szervezni kicsik és
nagyok részére. Fontosnak tartottuk (helyi)
történelmünk és értékeink ismertetését,
amelyeket a jövõben is szeretnénk
megõrizni, ápolni, és közvetíteni Európa
szerte. Szeretettel várunk csapatunkban
minden 16. életévét betöltött érdeklõdõt.

Faültetés Nagycenk határában
A Nagycenk határában lévõ
Kövesmezõn, a 2004-es EU
csatlakozási ünnepség színhelyén
tartottuk meg, az Európa Uniós
csatlakozás 15. évfordulójának
alkalmából szervezett ünnepséget. Ez
alkalomból Csorba János Nagycenk
Nagyközség polgármestere, Manfred
Kölly Deutschkreutz polgármestere,
Udvardi Imréné volt polgármester
asszony és Boy Scholtze a Vidéki
Települések Európa Chartája elnöke
egy emlékfát ültetett el. A
rendezvényen közremûködtek a
Anno 2004-ben

Nagycenki „Hársfavirág” citerazenekar és
a hagyományõrzõ lovasok egy csoportja,
ezen kívül részt vettek az eseményen
Nagycenk ill. Deutschkreutz
(Sopronkeresztúr) lakói is. Köszönjük a
támogatóknak és a résztvevõknek. Az
emléktáblára írt mottó, maradjon meg
örökké a lelkünkben.
„És a gyökereinkre mindig vigyázzunk,
mert minden hajszálgyökér egyformán
fontos”
Dr. Tóth Melinda
Friends of Europe
…és most 2019-ben

Civil szféra

Aranypatak HE
Egyesületünk a június 9-i
horgászversennyel lényegében túl van a
versenyszezon nagy részén, ezek után már
csak egy éjszakai feeder és egy õszi ragadozó
versenyt tervezünk. Versenyeink szép
fogásokkal zárultak, az eddig lezajlott négy
megmérettetésen több mint 800 kg halat
sikerült kifognunk és visszahelyeznünk a tóba!
A pünkösdi csapatversenyen 14 csapat
mérte össze a tudását, és fogott összesen több
mint 200 kiló halat! A versenyen fejenként a 3-3
legnagyobb hal számított. Az elsõ három
helyezett csapat díjazása 100-50-20 ezer forint
volt. A helyezettek:
1. Horváth Csaba és Horváth Zalán - 19,98 kg
2. Hermann Krisztián és Bõsze Sándor - 18,90 kg
3. Kecsõ Balázs és Balogh János - 17,83 kg

A legnagyobb hal súlya 5,57 kg volt, Horváth
Csaba fogta. Gratulálunk horgászversenyek
minden díjazottjának, köszönjük a részvételt
mindenkinek! Külön köszönjük a társadalmi
munkákban aktívan közremûködõ tagjainknak
az áldozatos szerepvállalást, nekik
köszönhetõen hamarosan elkészül újra a
közösségi ház, rendezett a tó környéke és
szépül a tó. Köszönjük!

Kitüntetés Kecskés Zoltánnak
Magyarország honvédelmi minisztere a
Magyar Honvédelem Napja 2019. május
21-e alkalmából: „A magyar honvédelem
ügye érdekében végzett
tevékenységéért, a Honvédelmi
Minisztérium és a Magyar Honvédség
kiemelten fontos feladatai
megvalósításának támogatásáért”
Honvédelemért Kitüntetõ Cím III.
fokozatát adományozta Kecskés Zoltán
nyugállományú rendõr alezredesnek.A
díjjal kapcsolatos gondolatait a kitüntettet
az alábbiakban foglalta össze:
„Pályafutásomat, elsõ tiszti beosztásomat
a Magyar Honvédség állományában
kezdtem 1989-ben. A szervezeti
változások, felszámolások következtében
1997-ben kiléptem a Honvédség
állományából és a Határõrségnél, majd
annak megszûnésével a Rendõrségnél
töltöttem be beosztást. Kapcsolatom a
honvédséggel nem szakadt meg az évek
során, és amikor szükséges volt,

munkámmal támogattam a magyar
honvédelem ügyét. Ennek elismeréseként
kaptam ezt a megtisztelõ címet.”
Kedves Zoltán szívbõl gratulálunk az
elismeréshez, és jó egészséget kívánunk!

Címvédés
A Soproni Tigrisek kerekes székes
kosárlabda csapata az idei évben
megvédte bajnoki címét! Ezen
alkalomból a csapat nagycenki
tagjával, Nyúl Szabolccsal
beszélgettünk!
Mikor alakult meg a kerekes székes
kosárlabda szakosztály?
Soproni Tigrisek kerekes székes
szakosztálya 7 évvel ezelõtt alakult Nagy
Tamás elnökletével és Magyar András
szövetségi kapitány vezérletével!

A tavalyi lehengerlõ szezon után,
hogy sikerült az idei bajnokság?
Az idén sikerült megvédenünk bajnoki
címûnket, a tavalyi veretlenségünkkel
szemben az idei év nem volt zökkenõ
mentes a szezont 2 vereséggel
indítottuk az örök rivális ellen a
budapesti Tõrekvés SE-vel szemben!
Majd következett a 3-4. forduló
melyben 2 nyert meccsel folytatódott
az idei szezon! Majd az 5. fordulóban
nagy vereséget szenvedtünk a
Tõrekvés SE-tõl Budapesten!

De még mindig esélyesek voltunk a bajnoki
cím megszerzésére!
Hogyan alakult a bajnokság utolsó
fordulója, ami döntött a bajnoki címrõl?
A mindent eldöntõ 6. fordulónak a DVTK
biztosította a helyszint Miskolcon ahol a
bajnoki cím megszerzése volt a tét!
Kemény, feszített küzdelemben sikerült a
Tõrekvéssel szemben 6 pontos elõnnyel
felülkerekedni és gyõzni. Ekkor még a
bajnoki címet nem tudhattuk magunkénak
ugyanis a DVTK ellen is nyert meccset
kellett produkálnunk! Ebben a szezonban
sikeredett a Magyar kupa mellé ismét
elhódítanunk a bajnoki címet is.
Mik a jövõbeni célok a csapat háza táján?
Jövõben is szeretnénk a bajnoki címet
elhódítani és minél több sportolni vágyót
bevonzani a csapatban! Keményen
dolgozunk tovább a sikereinkbõl
táplálkozva, szeretnénk még sikeresebb
jövõbeni eredményeket elérni
Gratulálunk Szabolcsnak és az egész
csapatnak az eddigi sikerekhez és
további sok sikert kívánunk!

Civil szféra
Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Utolsó cikkünk óta még jobban felgyorsultak
az események Nagycenk Község Önkéntes
Tûzoltó Egyesületének háza táján, mint ahogy
azt vártuk, de sikerült megoldani az elõttünk
álló kihívásokat. Néhány eseményre
szeretnék kitérni az elmúlt két hónapból.
Áprilisban vizsgát tettek a kollégák kisgépek
kezelésébõl, s nagy örömünkre 3 fiatal kolléga
az önkéntes tûzoltói lét alapjául szolgáló
alaptanfolyamot végezte el sikeresen. Részt
vettünk a gyalogtúrán és a locsolóbálon is. Két
hétvégén gyárlátogatást tettünk a linzi
Rosenbauer gyárban, mely a tûzoltó
szakfelszerelések és szivattyúk egyik
legismertebb gyártója. A Wiener Neustadti
önkéntes kollégák is érkeztek hozzánk ebben
az idõszakban. A látogatás során értékes
felszerelésekkel és információkkal
gazdagodtunk, melyet követõen estebédre
láttuk vendégül õket. A hónap
zárásakéntKajárpécen vettünk részt országos
árvízvédelmi gyakorlaton. Itt feltételezett
villámárvíz kapcsán elõforduló eseményeket

kellett megoldani a résztvevõknek, így sor
került benõtt és feltelt árkok tisztítására,
vízelvezetõ rendszer tisztítására és
karbantartására, patakmeder és
környékének rendezésére. Májusban a
GYSEV által szervezett katasztrófavédelmi
gyakorlaton vettünk részt Sopronban. Egy
személyautó és vonat valós ütközése után
feltételezett eseményeket kellett
felszámolni. A soproni hivatásos kollégák
egy sérült tartálykocsi és a kifolyt veszélyes
anyag mentesítését végezték, míg mi
nagycenkiek a vonaton megsérült utasok
mentését kaptuk feladatul a mentõkkel
közösen, majd a gépkocsi áramtalanítása
volt a feladat. Részt vettünk az Európa
futáson, ahol tagjaink szép eredményeket
értek el, A felnövekvõ ifjúság pozitív
élményeket szerzett az ÖTE
képviseletében. Sopronban az IKEA családi
napjának tûzoltói biztosítását végeztük, Sor
került a nyitott szertárkapuk rendezvényre a
szertárunkban,ahol számos vendéget.

Komplex népegészségügyi vastagbélszûrés
Az EU-n belül Magyarországon a
legmagasabb a vastagbél daganatok okozta
halálozás. Országosan szûrési program indul
a daganatot megelõzõ állapot felismerésére.
Erre pályáztunk 2016.06.08.-n és 2019
februárjától vontak be bennünket a
programba. A szûrési programba bevont
korcsoport a praxishoz tartozó 50-70 éves nõk
és férfiak. Az érintett személyek névre szóló
meghívólevelet kapnak. A levelek
folyamatosan érkeznek 2020 márciusáig fog
mindenki értesítést kapni, mivel a labor
kapacitása a minták feldolgozására ütemezve
van. Aki elvesztette, vagy elsõ felindulásában
eldobta a levelet és meggondolta magát az is
jelentkezhet a háziorvosi rendelõben, mert a
mintavételi csövét, kódos borítékját, amivel
feladhatja, elküldik részünkre.
A szûrés lényege:
A korai vastagbélrák és a nagy mirigyes
polipok szakaszosan véreznek, a vérzés
székletbõl kimutatható. Elsõ lépés a
székletben levõ vér immunkémiai kimutatása.
Az immunszérum a vér hemoglobinjához
kötõdik. Ez a reakció az emberi hemoglobinra
fajlagos, diéta, vagy gyógyszerszedés nem
befolyásolja. Kis mennyiségû, szabad
szemmel nem látható vér is kimutatható. A
szûrõvizsgálat érzékenységének növelése
érdekében két székletmintát kérünk a
pácienstõl. A mintavételi csövet és a borítékot,
megcímezve a vizsgálóközpont címére mi
adjuk a háziorvosi rendelõben.

A vizsgálandó beleteszi a vizsgálatai
anyagot és feladja a postán. Központilag
fizetik a postaköltséget. Az eredmény kb.
két hét múlva a háziorvosi rendelõ kapja
elektronikusan.
Akinek negatív lett, tehát nem mutatott ki
vért a vizsgálat nem kell további
vizsgálatokon részt vennie. Nincs
betegséget okozó elváltozás a
bélrendszerében.
Akinek pozitív lett, tehát vért mutatott ki az
immunkémiai reakció a vizsgálati anyagból,
a vérzés helyének és okának
megállapítására colonoscopos vizsgálat
szükséges. Ez a vizsgálat is önkéntes. Mi
jegyeztetjük elõ a vizsgálandóval
egyetértésben a soproni diagnosztikai
központ gastroenterológiai szakrendelésén
és mondjuk el a vizsgálat menetét. A
vastagbélszûrési program életet menthet,
mert olyan stádiumban kerül felismerésre a
betegség, amikor még gyógyítani lehet.A
lakosság egészségtudatossága jelentõs
mértékben hozzájárulhat az egyén és a
család betegség okozta terheinek
mérsékléséhez és a vastagbélrákból eredõ
halálozás csökkentéséhez.
Együttmûködésüket köszönjük!
Mindenkinek jó egészséget kívánok!
Dr. Szakál Mária
háziorvos

köszönthettünk. Részt vettünk a Groupama
Arénában tûzoltó biztosítási feladatok
ellátásában közremûködve, a helyi Lagerhaus
telepen pedig helyismereti foglalkozáson vettünk
részt Az elmúlt hetek sajnos közlekedési
balesetek felszámolása révén több alkalommal
adtak munkát tûzoltóinknak. Különbözõ fokú
sérülésekkel járó karamboloknál kellett
beavatkozniuk a kollégáknak ebben az
idõszakban. S ennek a cikknek az írása közben
újabb riasztás érkezett: A 84-es fõútra kaptunk
értesítést, ahol egy személygépkocsi és egy
menetrendszerinti autóbusz ütközött. Tagjaink az
oldalára dõlt autóbusz áramtalanítását végezték
a helyszín biztosítása mellett. Az elmúlt két hónap
legjelentõsebb esete Hidegségen történt. Egy
nádtetõs ház teteje égett teljes terjedelmében
május elején. Elsõ kiérkezõként a szomszédos
épületek védelmére koncentráltunk, majd a
további egységek kiérkezésével kezdtük meg a
tûz oltását. Az éjszakába nyúlóan sikerült eloltani
a tüzet a soproni és hegykõi kollégákkal
együttmûködve. Esetek tekintetében méhraj
befogására, és útfelület tisztításra is sor került.
Figyeljünk a szünetüket töltõ iskolás
gyermekekre, akik néha nem megfelelõen mérik
fel a közlekedés helyzeteit, a nyári
turistaforgalom, a környéket érintõ útépítés,
illetve a közelgõ betakarítási munkák kapcsán
egy kicsit jobban ha úton vagyunk, a tüzek
kapcsán pedig tartsuk tiszteletben az éppen
aktuális tûzgyújtási tilalmat, a nyílt láng
használatának szabályait vagy éppen a tûzoltás
feltételeinek biztosítását. S bizonyára az idén is
lesznek olyan napok, amikor hõség lesz szûkebb
környezetünkben. Ezekben a napokban
szenteljünk több figyelmet a gyermekekre és az
idõsekre is, de természetesen a tûzzel is bánjunk
óvatosan, bármilyen formában is használjuk azt.
A megújuló szertárban továbbra is végezzük az
aktuális munkákat. Megvalósult a vízbekötés és
az esztrich betonozás április elsõ felében. Aztán
újabb nyílászáró került beépítésre.
Folyamatosan végezzük a falakról a régi festék
eltávolítását, mely a burkolási munkákat elõzi
meg a régi épületben. Az új híradós helyiség
lapozása már meg is valósult az új szárnyban. A
festési munkálatok is zajlanak, csakúgy, mint a
villamos rendszer kiépítése, szerelvényezése. A
külsõ körlet karbantartását is több alkalommal
hajtottuk végre, s a terület rendezése, alakítása is
folyamatban van szorgos kezek munkájával.
Augusztus 24-én újra megrendezi az
egyesület a tûzoltó búcsúi bált!
Kérjük, jegyezzék fel a szórakozási lehetõséget,
s minél többen szórakozzanak majd velünk és a
Repeta zenekarral ezen az estén!
Ragats Péter
Parancsnok

Aktuális

Asztalitenisz
A Nagycenk SE Asztalitenisz Szakosztálya,
ebben a szezonban is két csapattal
képviseltette magát. Megye bajnokságban és
a Nemzeti Bajnokság harmadik osztályában.
Mindkettõrl elmondható, hogy az elmúlt
évekhez képest sokat erõsödött. Ennek
ellenére, a kitûzött célokat sikerült teljesíteni.
Megyei csapatunk tizenegybõl az elõkelõ
negyedik helyen végzett. Több NB3-at is
megjárt csapattal a bajnokságban ez
kiemelkedõnek számít. NB3-ban szintén
tizenegy csapatból, nyolcadik helyen sikerült
végezni, így elérve a biztos bent maradást.
Örömteli, hogy második félévtõl, felépülését
követõen Imre Máté erõsítette csapatunkat,
több szoros mérkõzésen is nagy szükség volt
rá, amivel pontokat csíptünk el. Idén is
megrendezésre került hagyományokhoz
híven, a Családi pingpong verseny és a

Szalai Gergely Emlékverseny. Szép
létszám és erõs mezõny képviseltette
magát.
Már heti két alkalommal van
edzéslehetõség minden asztalitenisz
kedvelõnek. E-mellett elindult az iskolások
számára is asztalitenisz oktatás, akik közel
tizenöt fõvel serényen járnak
péntekenként. Nyáron három új fiatal
játékos is csatlakozik csapatainkhoz, így
terveink, céljaink még nagyobbak lettek.
Megyebajnokságban két csapat indítása,
belevonva a fiatalokat is. NB3-ban pedig, a
tabella elsõ felében végezni.
Szeptembertõl a szakosztály
történelmében elõször, utánpótlás
országos ranglistaversenyeken részt
venni.

Tízforrás fesztivál

XVI. Hársfa Fesztivál

Augusztus 19-20.
Az idei évben a búcsú alkalmából kétnapos
rendezvény sorozattal készülünk az
érdeklõdõk számára! Augusztus 19-én
h é t f õ n , d é l u t á n i p ro g r a m o k a
tornacsarnoknál: légvár, darts foci, mini
foci bajnokság gyerekeknek, arcfestés,
csillámtetoválás, lufi hajtogatás, biciklis
akadály pálya, póni lovaglás, ismerkedés a
tûzoltókkal, büfé.
Augusztus 20-án keddi programok:
Délelõtt búcsúi szentmise a
templomban.
A délutáni órákban kézmûves
foglalkozás, elõadás az Alkotóházban.
Részletek késõbb az interneten (Cenki
Híradó facebook oldal és a
www.nagycenk.hu oldalon) illetve a
hirdetõ helyeken.

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk
Mészáros István

1960-2019

Kovács Lajos

1954-2019

Kocsis Sándor József

1932-2019

Gratulálunk!
Szarka Lara (2019.05.08.)
Gállos Ágnes és Szarka István kislánya
Fõzõ Marcell (2019.05.11.)
Németh Babett és Fõzõ József kisfia
Gergely Bertalan (2019.05.23.)
Fábiánkovits Bianka és Gergely Tamás kisfia

