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SZÉCHENYI ISTVÁN HALÁLÁNAK A 159. ÉVFORDULÓJA
Hagyománnyá vált, hogy Széchenyi
István halálának az évfordulóján a
nagycenki önkormányzat szervezésében
egy delegáció utazik Döblingbe, hogy az
ott lévõ emlékmûnél egy babérkoszorú
elhelyezésével tisztelegjenek a
Legnagyobb Magyar elõtt. Idén sem volt
ez másképp, a 9 fõs delegáció április 5-én
délelõtt utazott Döblingbe, ahol Nagy
László faszobrász közremûködésével
elmélkedtünk Széchenyi Istvánról. 1848.
szeptember 5-én került Döblingbe, ahol
hosszú évekig magányosan, a világtól
elzárva élt, majd ahogy javult az állapota
úgy fokozatosan fogott hozzá új
munkákhoz, mind a gazdasági ügyeit
intézni, mind irodalmi mûveket írni.
Ekkor írta egyik legfontosabb mûvét, az
Ein Blicket, amelyben nevetségessé tette
a Bach rendszert ezzel közvetetten
hozzájárult annak bukásához. Úgy
gondolom, hogy különleges érzés
Nagycenkiként eljutni oda, ahol
Széchenyi életének utolsó 12 évét töltötte.
Délután Nagycenken sor került a
hagyományos ünnepségre, amelyet a
rossz idõ miatt a templomban tartottunk. A
színvonalas ünnepi mûsort a nagycenki

Széchenyi István Általános Iskola
tanári kara adta, amely igazán méltó
megemlékezés volt. Az ünnepi beszédet
Barcza Attila országgyûlési képviselõ
tartotta. Képviselõ úr a beszédében
példaképként állította Széchenyit,
hiszen egész életében a hazáért harcolt
és a polgári Magyarország
megteremtésének egyik legfontosabb
személyisége volt.

Április 5-7. között tartották az idei
Széchenyi Akadémiát, amely a Széchenyi
halála és „feltámadása” címet kapta. Ezen
a hétvégén érdekes elõadásokat tartottak
ezzel a témával kapcsolatban, amelyeken
szép számmal voltak érdeklõdõk.

„MAGYARNAK LENNI”
A legnagyobb magyar halálának
évfordulóján, nemzeti értékeink
megõrzésével tisztelegtünk Gróf
Széchenyi István elõtt az iskolában.
Állomásaink:
- hímzés- festés (magyar motívumok)
- néptánc (csárdás)
- a gomb és a szappan
(mindkettõ magyar találmány)
- tarhonya
(az Aranypatak óvoda jóvoltából...)
Híres magyarok:
- A nagy mesemondó (Benedek Elek)
- „Bölcsõjét kereste a magyarnak”
(Kõrösi Csoma Sándor)
- Nagycenki „Imoda” (Ybl Miklós, a
nagycenki templom tervezõje)
- Grófnõból orvos (Hugonnai Vilma, az
elsõ magyar orvosnõ)
- A kocka el van vetve (Rubik Ernõ- Rubik
kocka)
- Lóra magyarok! (Nyugati Vármegye
Vitézlõ Rendje Hagyományõrzõ Egyesület
lovas bemutatója)
A rendezvény megvalósulását Nagycenk
Nagyközség Önkormányzata támogatta.
Köszönjük!
Hüse Gabriella
Igazgató

Önkormányzati hírek
Egészségház
Az egészségházat 1985. május 1-én adták
át, amely nem jöhetett volna létre
széleskörû összefogás nélkül. A lakosság
idõt és energiát nem kímélve társadalmi
munka keretein belül építette fel a falu
elsõ egészségházát. Éppen ezért az egész
falu a magáénak érezhette ezt az épületet,
amely a betegek gyógyítására szolgált.
A 2018-as év elején állami és
önkormányzati támogatásoknak
köszönhetõen elkezdõdtek a felújítás
folyamatai, hogy egy még korszerûbb és
színvonalasabb egészségházba várják a
betegeket. A tetõszerkezet felújítása a
tavalyi év elején megtörtént. A
rendelõkben teljes belsõ felújításra került
sor, minden helység új burkolatot kapott,
kicserélték az összes gépészetet, és
nyílászárókat, valamint a külsõ szigetelés
is megvalósult. Az idei év elején költözött
vissza a doktornõ és a védõnõi rendelés a
megújult környezetbe.

Dr. Szakál Mária háziorvos elmondása
szerint nagyon elégedett a felújított
rendelõkkel, hiszen ezzel is emelkedett
a község színvonala, a lakosság
igényeinek megfelel és az egészségügyi
elvárásoknak is eleget tesz.

Bölcsõde
Április 1-én hétfõn megnyitotta
kapuit Nagycenken a bölcsõde!
Egy sikeres minisztériumi
pályázatnak köszönhetõen
kezdõdhetett el a bölcsõde építése,
amely párhuzamosan zajlott az óvoda
felújításával. Április 1-én hétfõn
kezdõdött meg a beszoktatás egy
kisgyermekkel. A bölcsõde férõhelye
7-8 fõ, fokozatosan hétrõl hétre
növekszik ez a létszám, mivel egy hét
a beszoktatási idõ. Jelenleg egy
kisgyermek nevelõ és egy bölcsõdei
dajka foglalkozik a gyermekekkel. Az
étkeztetésért az óvodai konyha a
felelõs, ahonnan finom és tápláló ételt
fognak kapni. A bölcs õ de jól
felszerelt, többféle játék várja a
kicsiket, az óvodai udvartól
elkülönített játszótér is készül, ahol jó
idõben sokat játszhatnak.
Összességében minden szempontból
kielégítik az 1-3 évesek igényeit.

Nagy köszönet jár azoknak a
szakembereknek, akik a legjobb tudásuk
szerint dolgoztak azon, hogy
megszépüljön a falu egészségháza és
látható, hogy milyen szép munkát
végeztek.

Közmûvelõdés

Télbúcsúztató
Az idei évben is megtartottuk a
hagyományos télbúcsúztatót, ami kiváló
hangulatban telt. Nagyon szép számmal
érkeztek az érdeklõdõk, akik a téllel
együtt eltemethették, elégethették
minden gondjukat, bajukat. Közben
finom forralt bort, teát és süteményeket
fogyaszthattak!
Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen
formában segített, hogy létrejöhessen ez a
rendezvény, valamint köszönjük azoknak
is, akik eljöttek! Reméljük sikeresen
elbúcsúztattuk a telet és most már a jó
idõé lesz a fõszerep!

Közelgõ rendezvényeink
Április:
04.21. Locsoló bál
Május:
05. 11. Európa futás
05. 11. Ragadozó horgászverseny
05. 26. Pontytilalmat felszabadító
horgászverseny
05. 26 Hõsök napi ünnepség
05. 26 Gyereknap
Június:
06. 09. Pénzdíjas horgász
csapatverseny
Július:
07.12 -21. Tízforrás fesztivál
A rendezvények idõpontja változhat,
illetve bõvülhetnek az események.
Részletekrõl további tájékoztatást a
hirdetõtáblákon és az interneten
találhatnak. (www.nagycenk.hu illetve a
Cenki Híradó facebook oldal)

Felhívás
2019. április 23-án kedden véradást
szerveznek a tornacsarnokban
16-19 óra között!
Szeretettel várnak
minden véradót!

Civil szféra

Friends of Europe - Nagycenkért Alapítvány
Immáron másodszor is sorkerült, az
1848. március 15- i megemlékezésre a
Nagycenkért Alapítvány, és a Nagycenk
Nagyközség Önkormányzata
szervezésében. Ugyanúgy a
községházánál gyülekeztünk, és a
hagyományõrzõ huszárokkal, gyalogos
honvédekkel együtt nótázva levonultunk
az 1848 - as kopjafához, ahol a Nefelejcs
Nyugdíjas Klubbal közösen mûsort
adtunk, majd a polgármester ünnepi
beszéde után, megkoszorúztuk az
emlékmûvet, méltó módon megtisztelve a
forradalom hõseit.
Az ünneplés örömébe annyi üröm vegyült
csak, hogy a részvétel nagyon alacsony
volt, ami azért elszomorító, mert akikrõl
megemlékezünk, mindenüket, akár még
életüket is feláldozták hazájukért, és végsõ
soron értünk is. Az ünnepnapok azért is
szabadok, hogy ünnepelhessünk.
Matiasec János
Nagycenkért Alapítvány

Szemétgyûjtés
Dicséretes esemény tanúi lehettünk
március 24 -én vasárnap a nagycenki
hársfasoron. A Friends of Europe
Nagycenk Egyesület „ifjúsági tagozata” négy kedves leány-, önkéntes alapon
gyûjtötte zsákokba a szétszórt szemetet.
Köszönet érte nekik! Az alkalmat
megragadva, egyúttal megkérnék
mindenkit, hogy figyeljünk oda jobban, és
ne rondítsuk környezetünket a
szemeteléssel, ill. ne legyünk rest a földön
talált szemetet - ha lehet - felvenni, és a
legközelebbi szemétgyûjtõbe bedobni.
Köszönöm !
Matiasec János
Nagycenkért Alapítvány

Március 15-i ünnepi megemlékezés

Széchenyi Emlékhelyek Gyalogtúra
2019.04.06 - án szerveztük meg
immár negyedik alkalommal a
Széchenyi Emlékhelyek Gyalogtúrát.
A rendezvényre 110-en regisztráltak. A
résztvevõk 60% a 10 kilométeres, 40%
pedig 20 kilométeres távon indult.
Nagy öröm volt megállapítani, hogy a
túra nem csak a nagycenkieket és
környékbélieket mozgósította, hanem
szép számban érkeztek indulók a régió

távolabbi településeirõl és külföldrõl is.
Boldogok voltunk a sok gyerek és
fiatalkorú résztvevõ láttán és szeretnénk
megköszönni a szülõknek, hogy
gyerekeiket részint a sport, részint a
Széchenyi hagyaték megismerésének
szellemében nevelik.
Köszönet a résztvevõken és a segítõknek!
Reméljük jövõre ismét találkozunk!
Dr. Tóth Melinda
Friends of Europe

Civil szféra

Ragadozó horgászverseny
Az aranypatak horgászegyesület
ragadozó horgászversenyt (18-8
óráig) rendez 2 fõs csapatok részére
május 11-12-én, szombatrólvasárnapra, amelyre szeretettel várja
a horgászokat és minden érdeklõdõt!
A versenyen csapatonként minden
harcsa, csuka, süllõ számít a
mérlegeléskor.
Minden ragadozó halfajra
megszokott, bármilyen (legális)
módszer használható! Horgászni
fejenként 2 bottal és botonként 2-2
horoggal lehet. Hármas horog csak
mûcsalin megengedett! Csalihalat a
helyszínen is szabad fogni, hozni is
lehet törpeharcsa kivételével!
Díjazás:
I. helyezett csapat: 100.000 Ft
II. helyezett csapat: 50.000 Ft
III. helyezett csapat: 30.000 Ft

Egészségügyi aktualitások
Lázcsillapítás irányelvei napjainkban:
Az ókortól a 19. század végéig a fertõzések
kapcsán a lázat kedvezõnek tartották. A
lázcsillapítók felfedezése idején ezt már
megkérdõjelezték. Az elmúlt évtizedek
kutatásai rávilágítottak, hogy a láz
segítheti a gyógyulást, de súlyos,
szeptikus állapotban már ártalmas,
bizonyos betegcsoportokban /
kisgyermekek, terhes nõk, idõsek,
szívbetegek/ pedig szövõdményekkel
fenyeget, ezért csillapítani kell. A
hõszabályozásnak köszönhetõen a test
belsejében a maghõmérséklet állandó 37
C.
Mi a láz?
A szervezetnek a különbözõ noxákra adott
kontrollált válaszreakciója. Végbélben 0.5
C-kal magasabb érték mérhetõ, mint
hónaljban. Közvetlen elõidézõi a sejtekbõl
felszabaduló endogén pyrogének, amelyek
a hõközpontra hatnak. Hõközpontunk az
agyban a hypothalamusban van.
Hónaljban

Nevezési díjak: 10.000 Ft/fõ.
A nevezési díj tartalmaz egy meleg
vacsorát és egy reggelit is.
16:30 - érkezés, regisztráció
17:00 - horgászhelyek kisorsolása,
elfoglalása
18:00 8:00 horgászverseny,
8:30 eredményhirdetés
mérlegelés folyamatosan
Elõnevezni Demsa Szabolcsnál lehet,
május 8-án, 18 óráig.
telefon: +36 20 398 0853
A verseny minimum 15 csapat
jelentkezése esetén kerül
megrendezésre! Amennyiben a
verseny elmarad, a nevezési díjak
visszafizetésre kerülnek!
Horgászni a megszokott feltételek
mellett lehet.
Szeretettel várunk mindenkit!

Végbélben

Normális
testhõmérséklet 36-37

36.5-37.5

Hõemelkedés

37-38

37.5-38.5

Mérsékelt láz

38-39

38.5-39.5

Magas láz

39-40.5

39.5-41

Mire jó a láz?
A mikróbák zöme hõérzékeny. Lázas
állapotban specifikus
védõmechanizmusok aktiválósnak ellenük.
A láz okozta problémák
Fokozott hõtermeléssel megnövekszik az
oxigén igény, ami megterheli a légzést és a
keringést. Fokozódik az akatabolikus
anyagcsere, folyadékvesztés, kiszáradás
lép fel.
A lázcsillapítás elvei
Fõ célja a lázzal járó rossz közérzet
megszüntetése.39 C felett feltétlenül
javasolt. 38 C felett pedig akkor, ha a láz
megviseli a beteget. Történhet
gyógyszerrel vagy fizikai hûtéssel.
Ugyanazon gyógyszer általában 6
óránként ismételhetõ.
Gyógyszeres lázcsillapítás
Három nagy hatóanyagcsoport
használatos.
1. NSAID-ok / Ibuprofen, Nurophen.
Cataflam . stb

2. Paracetamol származékok, Panadol... stb
3. Pirazolon származékok. Amidazophen,
Algopyrin, Flamborin ...stb
Fizikális lázcsillapítás
Magas láz esetén javasolható a gyógyszeres
lázcsillapítás kiegészítésére. Alapelve a
kíméletesség! A didergést el kell kerülni, mert
fokozza a hõtermelést. A hûtõfürdõt 38-39 C
fokos vízzel indítjuk és lassan hûtjük, akár 31 C
fokig, ez alá ne! A törzs vagy egész test
borogatás, feltalálójáról Vinzenz Priessnitzrõl
kapta a nevét. Egy lepedõt bevizezünk 39 fokos
vízzel, majd kicsavarjuk, várunk amíg a nedves
ruha szoba hõmérsékletû lesz. A testet
belegöngyöljük. Fölé száraz fürdõlepedõt
borítunk. 15 percenként hûtjük. A hûtést
abbahagyjuk, ha a testhõmérséklet 38 C alá
csökkent. A testtet szárazra töröljük. Egy ideig
csak vékonyan takarjuk be, hogy utat
engedjünk a hõleadásnak.
Lázas eclampsia
Másodpercekig- percekig tartó
eszméletvesztés és tónusos-klónusos görcs
roham. Létrejöttében a hõmérséklet gyors
emelkedése a döntõ. A görcs toxinhatás és
agyöedema következménye. Sürgõs ellátást
igényel diazepámmal.
Lázcsillapítás gyermekkorban
Az újszülöttek és csecsemõk
testfelszín/testsúly aránya háromszorosa a
felnõttekének, így fokozottan hajlamosak a
kiszáradásra. Az érvényes irányelvek szerint
lázcsillapító adása csak akkor indokolt, ha lázas
gyermek közérzete rossz. Újszülött korban a
paracetamol preferálható. A metimazol
származékok 5 kg felett adhatók. Ibuprofen 3
hónapos kortól.
Lázcsillapítás várandósság és szoptatás
idején
A magas láz fokozhatja a vetélés vagy
koraszülés kockázatát. Lázcsillapításra
jelenleg elsõként paracetamol választandó.
Idõsek és krónikus betegek lázcsillapítása
Idõs korban ritkább a magas láz, mert a
hypothalamus kevésbé reagál a pyrogénekre
és a hõtermelés is kevésbé intenzív.
Lázcsillapítóként mindhárom gyógyszercsoport
adható, de tekintettel kell lenni az egyéb
gyógyszerek szedésére és az
alapbetegségekre.
Dr. Szakál Mária
háziorvos

Civil szféra

Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Az elmúlt hetekben is munkálkodott
Nagycenk Község Önkéntes Tûzoltó
Egyesülete, amibõl néhány eseményre
szeretnék kitérni.
Március elején megtartotta az egyesület
éves közgyûlését. Az est folyamán
szakmai és községi elöljáróinknak
mutattuk be a 2018-as évünket, melyben
számtalan eseményenyre emlékeztünk
vissza közösen. A beszámolókat és 2019es terveket tagfelvétel követte, majd
vacsorára és kötetlen beszélgetésre került
sor vendégeink, szeniorjaink és aktív
tagjaink részvételével.
Március 23-án egyesületünk Országos
Kapocs Kupa versenyt rendezett a
Tornacsarnokban. A versenyre a
csapatok nagy része több száz kilométert
utazott a jó eredmény elérésében bízva,
sõt Szerbiából is érkeztek versenyzõk
hozzánk. Ezen a versenyen minden
tûzoltónak meghatározott feladatokat kell
végrehajtani a kismotorfecskendõ
szívóoldali szerelés feladat végrehajtása
során, melyet az értékelõ bírók bírálnak.
Három fordulóban került sor a
selejtezõkre, majd a kiesés rendszer
lebonyolítására. A végsõ gyõzelmet a
hölgyeknél Tótkomlós, a férfiaknál pedig
Vértessomló szerezte meg, így õk vihették
haza a nagycenki ajándéktárgyakat és a
legjobb szerelésekért járó Kapocs-kupa
vándorserleget is. Községünk fiataljai
eredményesen versenyeztek, jó szájízzel
és több tapasztalattal néznek már a
következõ versenyek elé.
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, de egy
alkalommal már nem lehetett segíteni az
ütközés után. Sokuk elõtt ismert, hogy az
országot aszály sújtja napjainkban, amely
tény a szabadtéri tüzek kialakulását
nagyban elõsegíti, így ilyen téren is voltak
bevatkozásaink. Figyeljünk a tavaszi
megnövekedett forgalom, a környéket
érintõ útépítés és a közelgõ ünnepek
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.
Ragats Péter
Parancsnok

Kérjük, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyesületünket!
Adószámunk: 18539604-1-08
Kedvezményezett:Nagycenk Község Önkéntes Tûzoltó Egyesülete

Kosárlabda
A gyerekek 4 éve az elsõ osztályban,
testnevelés óra keretein belül
ismerkedtek meg a kosárlabda sporttal.
Az idei évtõl lehetõségük nyílt a
SMAFC támogatásával edzésekre járni
csütörtökön Nagycenken, pénteken
Sopronban. A szponzor támogatásával
alakult a csapat, nevük SMAFC
Nagycenki Gepárdok. A csapat jelenleg
10 fõbõl áll. Baján Amarilla, Birta
Boglárka, Hadarits Júlia, Szommer
Diána, Visi Réka, Benkõ Ottó, Boros

Csanád, Glózer Benjamin, Nagy Dániel,
Tautz Dániel. Jelenleg a csapat a Soproni
Sportiskola Akadémia szervezésében
Kenguru Kupa sorozatban az U11-es
csoportban hivatalos meccseket játszanak.
A szezon eleje óta egyre jobb
eredményekkel és nagy lelkesedéssel
játszanak a gyerekek. Cél a mozgás, a sport
és a kosárlabda népszerûsítése a gyerekek
körében. Reméljük, hogy a kisebb
gyerekek is kedvet kapnak a
kosárlabdázáshoz, hiszen az utánpótlásra
mindig szükség van.

Egyházközségi hírek

Az Úrnak szentelt éjszaka - Húsvét
Az egyházi év csúcspontját húsvét
éjszakáján éri el. Virágvasárnaptól el kell
jutnunk húsvét vasárnapjához.
Virágvasárnap a nép köszönti Jézust, mint
királyát, pálmaág, virág, Hozsanna.
Eltelik néhány nap és már azt kiáltja
feszítsd meg!! A biblia egész
arcképcsarnokot rajzol elénk. Munkácsy
Mihály Krisztus trilógiája hûen ábrázolja
ezt. A legkülönbözõbb egyéniségek
jelentek meg ott, akik XXI. századi utódai
itt élnek közötünk. Jellegzetes arcokat és
jellemeket láthatunk. Az egész emberiség
felvonult Jézus keresztjénél, és
megmutatta valódi természetét. Ezért
kellett Megváltónknak meghalnia, ebbõl a
tehetetlen mélységbõl emeli ki Jézus
halála a benne hívõket. Voltak, akiknek a
vele való találkozás egy egészen új
minõségû élet kezdetét jelentette, míg
másokon beteljesedett az ítélet.

Nem volt könnyû a meggyötört,
meggyalázott Mesterben felismerni és
elismerni a dicsõséges Isten Fiát, aki
azért vállalta a szenvedést, hogy
segítsen rajtunk.
Ma sem könnyû ezt meggyõzõdéssel
vállalni. Akkor is, és ma is a hit
szükséges hozzá.
Húsvét ünnepe, liturgiája erõsítsen
minket hitünkben az egyházhoz való
hûségünkben.
Az õsi hagyomány szerint ezt az
éjszakát az Úrnak kell szentelni. Az
evangélium intõ szava szerint a
kezükben égõ gyertyát tartó hívek
hasonlókká lesznek azokhoz a
szolgákhoz, akik virrasztva várnak
uruk érkezésére, hogy amikor megjön
ébren találja, és terített asztalhoz
ültesse õket.

Liturgikus programok:
Nagyhét rendje:
Nagycsütörtök 17,00 óra
az utolsó vacsora miséje
Nagypéntek 17,00 óra
nagypénteki szertartás
Nagyszombat-Húsvét vigíliája 17,00 óra
tûzszentelés, vízszentelés, ünnepi
szentmise, feltámadási körmenet, majd a
húsvéti ételek megáldása
Húsvétvasárnap 09,00 óra
Ünnepi szentmise
Húsvéthétfõ 09,00 óra ünnepi szentmise
A feltámadás reményét és örömét kívánom
húsvét ünnepén!

Szarka Gábor
Plébános

In memoriam Magyar Balázs - Magyar Balázs emlékére
Magyar Balázs mérnöktanár 2018
december 24-én, karácsonykor
elhunyt.
Felvidéken értelmiségi családban
született. Szüleivel és bátyjával a háború
után telepedtek Esztergomban, és 14 éves
korában vesztette el édesanyját.
Tanulmányait Esztergomban a Széchenyi
István gimnáziumban, a Pécsi Pollák
Mihály Mûszaki Fõiskola

üzemmérnökiszakán és a Tanárképzõ
Fõiskolán végezte. Szerette a
kihívásokat, pályafutása során
Esztergomban és Sopronban több
területen kipróbálta magát, mint pl.
gyógyszergyárban, repülõgépgyárban
valamint a SOTEX-ben is. Tanított
mûszaki szakközépiskolában,
középiskolában, gyógypedagógiai
intézetben. Zenekarokban beat
zenészként gitározott, majd
évtizedekig klasszikusgitár zenével
foglalkozott. 1978-ban feleségül vette
Derszib Eti festõmûvésznõt rajz matematika szakos tanárt, akivel 2018.
október 19-én ünnepelték 40 éves
házassági évfordulójukat. Együtt járták
Magyarország és Európa szép tájait,
amelyek megelevenednek Eti
festményeiben. Balázs archiválta a
festményeket, kiállításokat szervezett
itthon és külföldön. 1990-ben és 1996ban Eti elnyerte a Ciffra Alapítvány
ösztöndíját. Ez lehetõséget adott arra,
hogy Franciaországban Senlisben a
Chapelle Royaleban (jelenleg Liszt
Ferenc auditorium) kiállíthasson 1-1
hónapig. A kiállításokat Magyar Balázs
szervezte és bonyolította le. A
„Nagycenki Füzetek” 10. Kötetében

Balázs a következõket írta: „Etinek nem
csak szóvivõje, ügyvivõ menedzsere,
sofõre, adminisztrátora, kritikusan
csodálója, hanem férje is vagyok. A szó
tradicionális értelmében.” Írásai között
szerepelnek: „Képek és epizódok”
Magyarné Derszib Eti életrajzi album,
nagycenki alkotók Szekendi Szaniszló
állatfestõ és Nagy László faszobrász életút
összefoglalója, novellák, versek,
amelyekben a nemzet sorsáról
gondolkodik és Istenhítérõl tesz
tanúbizonyságot. Nagycenk, ahová 1999ben költöztek igazi otthonuk és alkotó
helyük lett. Befogadták õket, barátokra ill.
jó ismerõsökre tettek szert. Aktív szellemi
élete mellett sokat betegeskedett, súlyos
szív és érbetegségben szenvedett, de a
lelkiismeretes orvosi gondozásnak hála
még 20 évet élt itt. Özvegye ez úton
szeretne köszönetet mondani dr. Szakál
Mária családorvosnak, Csorba János
polgármesternek és a nagycenki
önkormányzatnak, Kollár Józsefnek és
nejének, a szomszédoknak elsõ sorban
Nagy Istvánné, Margitnak és Brummer
Annus néninek, valamint Czencz Sándor
informatikusnak és Szabó Attila tanárnak,
akik Balázs szellemi örökségének
megõrzésében segítenek.

Aktuális

Asztalitenisz hírek
A Nagycenk se asztalitenisz szakosztálya
idén is megrendezte a Szalai Gergely
emléktornát. A két napos rendezvényünkre
idén is sok gyerek és még több felnõtt
érkezett, hogy összemérje tudását és
együtt emlékezzünk Geri bácsira!
Az elsõ nap a gyerekeké volt ahol a gyõri
és soproni nagy egyesületek igazolt
versenyzõi mellett indultak a nagycenki
fiúk és lányok. A jó hangulatú versenyen
azért így is születtek nagycenki érmek és
szép eredmények, amihez gratulálunk
mindenkinek!
A második nap igazan színvonalas
versenyre sikeredett! Több extra ligát és
NB1-et megjárt játékos mellett sok NB-s
játékos nevezett a tornára.

Az egész napos baráti hangulatot,
beszélgetéseket, az elõdöntõ
mérkõzéseken már néma csend váltotta
fel és mindenki nézte a legjobbakat.
Külön öröm volt számunkra, hogy
döntõbe jutott a nagycenki Asbóth
András, aki végül egy nagyon
színvonalas mérkõzésen nyerni is
tudott! "Asbi " a verseny elõtti pár évben
és azóta is nagyon sok jó eredményt
szerzett Nagycenknek, és segíti a
gyerekeket, amikor csak tudja! Ezt
köszönjük és gratulálunk neki!
Winkler Ernõ
Szakosztály vezetõ

Hirdetés
A Széchenyi Village lakóövezetben a
Te l e k o m h á l ó z a t f e j l e s z t é s e
eredményeként már IPTV és 100 Mbit/s
NET S Plusz szolgáltatáscsomagok
érhetõk el. Érdeklõdés és megrendelés
telefonon a 1414-es számon, vagy
személyesen a Telekom soproni üzletében
(Kõszegi út 5/A.)
A település többi részén az év második
felében gigabitképes, teljes optikai lefedõ
hálózat kiépítése várható.

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk
Brummer Gáborné
sz.:Erdõsi Aranka

1924-2019

Nagycenki Emilné
Sz.:Fekete Ilona

1920-2019

Gratulálunk!
Földváry Attila Nimród (2019.02.07.)
Péter Enikõ és Földváry László Béla kisfia
Nagy Attila Levente (2019.03.04.)
Vozár Violetta és Nagy János kisfia
Tóth Sára Kata (2019.03.23.)
Horváth Anikó és Tóth Jenõ Tibor kislánya

