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Trianoni békediktátum 100. évfordulója
Trianon 1920. június 4. a magyar
nemzet gyásznapja.
Fájdalmas és a világtörténelemben
egyedülálló dráma az, amire emlékezünk.
Ezen a napon nemzetünket példátlan
igazságtalanság érte, melybe a mai napig
nehéz, hazát szeretõ jó lélekkel
belenyugodni.
Az 1918. november 11-én véget ért elsõ
világháborúért, mely 15 millió ember
halálát okozta, a gyõztes felek élükön a
franciákkal, Magyarországot nagy
mértékben tették felelõssé és az okozott
károkért jóvátételt írtak elõ.
A felelõsség és a jóvátétel aránytalanul
sújtotta hazánkat a többi vesztes országgal
szemben.
Tisza István miniszterelnökünk ellenezte
a Szerbia elleni katonai fellépést, csak
erõteljes német nyomásra egyezett bele a
támadás megindításába. Nem a mi
felelõsségünk a háború kitörése.
A Szerbia elleni hadüzenet után két héttel,
már a britek és a franciák is hadat üzentek
a monarchiának, beléptek a háborúba.
Õket is terheli annak a felelõssége, hogy
ez világháborúvá növekedett, mindez
gyarmatpolitikájuk és birodalom építési
törekvéseik következménye.
A trianoni kényszerszerzõdés, nélkülözött
mindenfajta hozzáértést, igazságos
mérlegelést, józanságot, példátlan
részrehajlással és nemzetünk iránti
rosszindulattal került kidolgozásra.
A diktátum Magyarország területének két
harmadát, lakosságának több mint a felét
elvette, középhatalomból, kisállammá
változtatta.
A háborúban közös felelõsséggel részt
vevõ osztrákok is területi igénnyel léptek
fel, ez elképesztõ.
A gyõztesek Nyugat-Magyarország egyes
területeit a német ajkúak túlsúlyára
hivatkozva az újjá alakuló Ausztriához
csatolta, , ez a magyar lakosságban
fölháborodást keltett, tömegtüntetésre és
fegyveres felkelésre került sor.
Az ellenállás végül kierõszakolta a
népszavazást Sopron és környékének,

az eredmény Sopron 72,8 %-ban,
Nagycenk 99,5 %-ban Magyarország
mellett szavazott.
Gróf Apponyi Albert a híres
védõbeszédében ezt kérte, javasolta az
összes elcsatolni kívánt terület
esetében, ennek eredményét
elfogadhatónak tartotta volna.
Tisztelt Emlékezõk!
A háborút lezáró kegyetlen béke,
békétlenséget okozott a történelmi
Magyarország területén és ez bizonyos
mértékig a mai napig is létezik.
A 100 évvel ezelõtti, a gyõztesek által
kikényszerített szerzõdésbe bele kell
törõdnünk, ezzel tudjuk a legjobban
szolgálni az elszakított országrészek
magyar lakosságát.
Ellenben soha nem szabad
elfelednünk, milyen szörnyû
igazságtalanság érte a magyarságot.
A magyar nemzet erejét mutatja, hogy
ilyen tragédia után az anyaország
talpra állt és képes volt újra kezdeni.
A határon túlra került magyarok
megõrizték anyanyelvüket,
kultúrájukat és 90 év után
állampolgárságot kérve hazájuknak
mondhatják újra Magyarországot.
Büszkének kell lennünk, mert a
magyarság itt a Kárpát medencében,

egyedül, rokon népek nélkül is fennmaradt
és nem veszett el a népek
olvasztótégelyében.
Ez a nép tiszteletet érdemel az 1000 éves
történelméért, tiszteletet érdemel az õsi
életösztönéért és joggal követelheti is a
tiszteletet az európai és a világ népeitõl.
Tiszteletet a Magyarnak!
Csorba János
Polgármester
A Soproni Huszár Hagyományõrzõ Egyesület
emlékmenete és koszorúzása a nagycenki
Hûségkútnál

Önkormányzati hírek

Hõsök napi megemlékezés
Minden év májusának utolsó
vasárnapján emlékezünk azokra, akik
az életüket áldozták a magyar hazáért.
Ilyenkor elsõsorban az elsõ és második
világháborúban elesett, magyar nemzet
társainkra, hõseinkre emlékezünk.
Ezek a hõsök minden testi és lelki
szenvedést vállaltak a magyar nemzet
iránti szeretetük jegyében.
Hõsök nélkül nincs nemzet.
Magyarország, a magyar nemzet
létezik, mert a több mint ezer éves
történelme során, sok százezer hõs
hazafi harcolt a megmaradásért.
Az õsi magyar életszemlélet az, amely
képes volt ezt a maroknyinak nevezhetõ
magyar népet megtartani és ez képes
azóta is megbecsülést szerezni
magának a világ népei szemében.
Ezen a napon emlékezünk azokra, akik
ezt az õsi magyar életszemléletet
magukénak érezve, rendületlenül helyt
álltak a történelem viharjaiban.

A magyar nemzet hõsei õk és mi alázatos
tisztelettel köszönjük nekik, hogy bár
megfogyva, de mégis van saját hazánk, van
saját nyelvünk.
Lélekben újra temetjük szeretteinket, mert
talán nincs olyan család Magyarországon,
amely ne vesztett volna el, legalább egy
családtagot, a két világháborúban.
Nagycenk község elöljárósága 1926-ba a
Széchenyi téren a templomdomb alján,
központi helyen, emlékoszlopot állíttatott
és kõbe vésette az elsõ világháborúban
elesett 63 nagycenki hõs nevét.
Az emlékoszlop talapzatára került egy
márványtábla, ezen a második
világégésben elesett 42 hõsünk neve
olvasható.
Emlékezzünk a magyar nemzet hõseire,
emlékezzünk a két nagy háborúban elesett
105 nagycenki hõsi halottra.
Õszinte reményünk, hogy olyan jövõben
fogunk élni, hogy az emlékoszlopra többé
nem kell neveket vésni.

Csorba János
Polgármester

Polgármesteri beszámoló
Komoly gondot okoz a zöldhulladék
elhelyezése Önöknek is és az
Önkormányzatnak is.
Elszomorító látványt mutat az erdõszélén
és cserjével benõtt földutak mentén
illegálisan elhelyezett zöldhulladék. Ezt
teljes mértékben meg kell szüntetni, ennek
érdekében egy lerakóhelyet alakítunk ki,
itt ingyenesen meghatározott idõben és
rendezett formában (külön a fû és lomb,
külön a faágak) elhelyezhetõ lesz. Ezzel
rendezetté válhatnak a külterületeink,
megszüntethetõk az égetések. Az
összegyûjtött zöldhulladék egyik részét
komposztáljuk, másik része faaprítékként
lenne hasznosítva.
Az elhelyezésre szánt terület, a Kiscenki
település részt elhagyva Pereszteg felé
haladva, a jobb oldalon a régi
szennyvíztelep helyén, a kerítéssel
körbezárt területen lesz. Jelenleg a terület
elõkészítése folyik, a megnyitásról a
szokásos csatornákon keresztül értesítjük
Önöket.
Addig is kül- és belterületen is szigorúan
tilos bármilyen zöld hulladék elhelyezése.

A temetõ fenntartója az
Önkormányzat, az ezzel járó
feladatokat, kötelességeket pontosan
ismerve, arra törekszünk, hogy
halottjaink méltó körülmények
között nyugodjanak.
A karbantartáson kívül folyamatosan
fejlesztjük, szépítjük, (sövény telepítés,
sétálóút építés, ravatalozó felújítás)
ezek sok millió forintos költséget
jelentenek. A temetõ fenntartás teljes
mértékben önerõbõl valósul meg,
egyetlen bevételi forrásunk a
sírhelymegváltás. Természetesen a
sírhely megváltás lejárati idejét kevesen
tartják számon, ezért a mi dolgunk,
hogy erre felhívjuk a figyelmet. A
nyilvántartásunk szerint, a lejárt
sírhelyeknél az általunk ismert
hozzátartozókat telefonon vagy
levélben értesítjük. Nagyon sok
sírhelynél nem tudjuk, hogy kit
értesítsünk, ezeket a temetõi hirdetõben
kifüggesztjük, remélve, hogy sírhely
látogatás során értesülnek a
hozzátartozók, vagy ismerõsök útján
tájékoztatást kapnak.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy ezt ne
vegyék sértésnek és senkire ne
gondoljanak úgy, mint egy adósra, mert az
bármelyikünkkel elõfordulhat, hogy errõl
a kötelezettségrõl megfeledkezik.
Köszönöm szépen a megértésüket.
A koronavírus járvány miatt az
Önkormányzati munkánk is teljesen
megváltozott, két hónapig teljes bezárásra
került a sportcsarnokunk, május 11-el
indult újra.
Az óvoda nem került bezárásra, szükség
esetén a gyermek felügyelet biztosított
volt, az elsõ idõszakban a szájmaszkok
varrására álltak rá 1000 maszkot varrtak,
késõbb az óvoda teljes takarítását játékok
fertõtlenítést végeztek, majd az óvodai
udvarnak az építkezés során tönkre tett
részét varázsolták újjá, növényeket
ültettek, füvesítettek, talajtakarást
végeztek, térkövezésre ugróiskolát
festettek, a konyhások házhoz szállították a
szociális étkezõk ebédjét.
A hivatal folyamatosan dolgozott, az
ügyfél kapcsolatot telefonon és online
tartottuk, nagyon fontos esetben
személyes találkozóban intéztük az
ügyeket.
Folytatás a 3. oldalon

Önkormányzati hírek

Polgármesteri beszámoló
Megszerveztük a veszélyeztetett
korosztály igény szerinti segítését,
bevásárlás, gyógyszerkiváltás, ezt napi
szinten végeztük, minden kérést tudtunk
teljesíteni.
Képviselõ-testületi üléseket nem
tartottunk, de a képviselõket
mindenrõl tájékoztattam, döntések
elõtt online véleményeket kértem és
azokat figyelembe véve és a
jegyzõasszony törvényességi
jóváhagyását követõen hoztam meg a
döntést.
A kért rendkívüli adatszolgáltatást napi
szinten végeztük, folyamatosan
kapcsolatban álltunk a doktornõvel,
rendõrséggel, kormányhivatallal.
Ebben a rendkívüli helyzetben
mindenben számíthattunk a
polgárõreinkre és a tûzoltóinkra.

Egészségügyi aktualitások
A Semmelweis Egyetem szervezésében és
vezetésével 2020.05.04.-én és
2020.05.09.-n szûrõvizsgálat zajlott
Nagycenken. A szûrési programba bevont
nagycenki lakosokat a KSH reprezentatív
mintavétellel választotta ki. Az önkéntes
részvételi lehetõséget 30 személynek
ajánlották fel. Életkoruk 16 és 92 év között
volt. Huszonöt helyi lakos jött el
vizsgálatra. Igy a részvétel 83%-os lett. A
COVID 19 PCR vizsgálatot, mely az aktív
fertõzöttséget mutatja ki a Semmelweis
Egyetem Mikrobiológiai Intézetének
laborja végezte. A COVID antitestet, ami a
már lezajlott betegségre adott
immunválaszt értékelte a Semmelweis
Egyetem Központi Laborja validálta.
Az elvégzett minták mindegyike negatív
lett. Tehát a vizsgáltaknál sem lezajlott,
sem friss fertõzöttséget nem mutattak ki.
Ez öröm, mivel sikeresek voltak a vírus
terjedésének megakadályozására életbe
léptetett szabályozások, amelyeket a
település lakossága fegyelmezetten be is
tartott. De a virológusok szerint a corona
vírus még mindig köztünk van, bárki
megfertõzõdhet. A betegség lefolyása
bizonytalan, ezért továbbra is figyelni kell
higiéniás szabályok betartására.
Kézmosás, orr-és szájmaszk viselése,
távolságtartás biztonságot nyújt a
fertõzõdéssel szemben. Figyeljünk oda
ezekre! Vigyázzunk egymásra!

Dr. Szakál Mária
háziorvos

Az intézkedésre a közlekedési akadályok
megszüntetése miatt volt szükség. A
megállni tilos táblák hatályának érvényt
fogunk szerezni, folyamatos rendõrségi
ellenõrzés, önkormányzaton elhelyezett
Köszönetet szeretnék mondani kamerák felvételei segítségével. A járdán
mindenkinek a fegyelmezett, figyelmes való parkolás kétszeres közlekedési
életvitelhez, mellyel hozzájárultak a szabály szegésnek számít!
Csorba János
sikeres védekezéshez.
Az egyesületeink is folyamatosan
kérdezték miben tudnak a
segítségünkre lenni, kérésünket
mindig teljesítették.

Polgármester

Külön köszönetet szeretnék mondani
Dr Szakál Mária háziorvos
asszonynak, aki az egészségét
veszélyeztetve is, minden nap a betegei
gyógyítását végezte.
A Vám utcában elhelyezésre kerültek
a megállni tilos táblák.
A községházától indulva a jobb oldalon
a tilalom az elsõ keresztezõ útig
érvényes (a bal oldali utolsó házig). A
Kiscenki út felõl érkezve az elsõ
megállni tilos tábla teljes tilalmat jelent,
a második megállni tilos tábla
engedélyezi az árubeszállítást a boltba,
vásárló megállásra nem engedélyezett.

Civil szféra

Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Utolsó cikkünk megjelenésekor javában
terveztük a tavaszi programjainkat az elmúlt
évekhez hasonlóan. Ebben az évben azonban
a március jelentõs változásokat hozott
mindenki életébe. Kicsit felborult mindennapi
megszokott életritmusunk, korlátozások léptek
életbe, megnyugodott körülöttünk a világ,
egyesületünknél is sorra lemondásra kerültek
a tervezett események, köztük közgyûlésünk
is.
Nagycenk Község Önkéntes Tûzoltó
Egyesületének háza táján azonban teljesen
nem álhatott meg a munka ebben a kivételes
helyzetben sem. A mentõ tevékenység mellett
folytatódnia kellett a fontos és a vírushelyzettel
kapcsolatos feladatok végrehajtásának.
Néhány eseményre szeretnék kitérni az elmúlt
csaknem négy hónapból.
A beavatkozásainkat figyelembe véve 19
alkalommal vonultunk tûzesetekhez és
mûszaki mentésekhez. Beavatkoztunk
Nagycenken, Fertõbozon, Hidegségen és
Peresztegen is, csakúgy mint ezeket a
településeket érintõ nagyobb forgalmú
közutakon is. Tûzesetek tekintetében elsõ
beavatkozók voltunk egy helyi állattartó
melléképület tüzénél, mely kiérkezéskor teljes
terjedelmében égett. A tûz oltásában és az
utómunkálatokban is oroszlánrészt vállaltunk
az éjszaka folyamán. Vonultunk égetéshez,
kukatûzhöz és tûzjelzõ jelzéséhez is. Két
alkalommal Sopron város védelmére kértek
bennünk, mialatt a soproni hivatásos egységek
nagyobb káreseteknél avatkoztak be.
Mûszaki mentések terén a februári viharok
második lökéshulláma adott feladatot
tagjainknak. Ezt több alkalommal követték
vonulások kidõlt fákhoz. Az elmúlt hetek sajnos
közlekedési balesetek felszámolása révén
több alkalommal adtak munkát tûzoltóinknak.
Különbözõ fokú sérülésekkel járó
karamboloknál illetve úttest elhagyási
baleseteknél kellett beavatkozniuk a
kollégáknak ebben az idõszakban. Itt
kiemelkedik a múlt heti esemény, amikor a 84es fõútra kaptunk értesítést, ahol két
személygépkocsi ütközött frontálisan. Tagjaink
a soproni hivatásos tûzoltók munkáját
segítették az eset során, ahol sérültek
kiemelését is végre kellett hajtani. Esetek
tekintetében méhraj befogására és gázömlés
megszüntetésére is intézkednünk kellett.
Az egyesületet érintõ egyéb eseményekbõl is
kiemelnék néhányat. A vírushelyzettel
kapcsolatban elsõ lépésként
adatszolgáltatásra került sor tagjainkat

illetõen. Aktualizálásra került a Lõvér
Mentõcsapat egyesületünket érintõ
tagsága, valamint a helyi mentõcsoport
személyi állománya is frissítésre került.Az
eltelt hónapokban folyamatosan
kommunikáltunk az Önkormányzattal a
feladatokat illetõen, s a ránk bízott dolgokat
teljesítettük vállalásunknak megfelelõen.
Részt vehettünk egy projektben, melyben
közéleti személyiségek mellett szerepelve,
rövid videóban kicsit könnyebben
átvészelhetõvé próbáltuk tenni a
korlátozások idejét. A nyugodtabb
idõszakot kihasználva az óvoda területén
végeztünk faápolási munkákat, favágási
gyakorlatra kerítettünk sort, s a vízben
történõ beavatkozásra is készültünk.
Pályázatokat készítettünk és nyújtottunk
be, melyek már bírálatra is kerültek.
Összességében másfélmillió forintot
sikerült elnyerni, mely részben mûködési
költségekre fordítódik, részben
felszerelések formájában érkezik meg
egyesületünkhöz. Az egyesületet
képviselve vettünk részt Gyõrben megyei
értekezleten, Sopronban évértékelõn,
Budapesten versenybizottsági ülésen,
Fertõszentmiklóson szövetségi
közgyûlésen és a soproni tûzoltó bálban.
Fiatalabb kollégáink májusfával lepték
meg községünket egy régi hagyományt
felelevenítve. Az épülõ múzeum kiállítási
tárgyainak gyarapítása is tovább
folytatódott újabb felszerelésekre
bukkanva.A szertárban továbbra is
végeztük az aktuális munkákat.
Berendezésre került az öltözõ helyiség, így
a szerállásokban hely szabadult fel. Ez
megteremtette annak a lehetõségét, hogy

rendet tudjunk tenni autóink közvetlen
környezetében. A pincébe vezetõ lépcsõ
szerkezete is kivitelezésre került, ami a
következõ munkafázisokhoz volt
elengedhetetlen. A múzeumi építkezéshez a
téglák felkerültek a betontálcára, ahol
hamarosan megkezdõdnek az építési munkák.
A régi épületrésznek a szerállásokkal azonos
külsõ megjelenésének kialakításához
megérkeztek a panelek. A külsõ körlet
karbantartására szintén folyamatosan
próbáltunk idõt szakítani.
Figyeljünk a következõ hetekben a
szünetüket töltõ iskolás gyermekekre, akik
néha nem megfelelõen mérik fel a
közlekedés helyzeteit, vegyük figyelembe a
környéket érintõ útépítéssel kapcsolatos
forgalmat illetve korlátozásokat, a
tûzmegelõzés kapcsán pedig tartsuk
tiszteletben az éppen aktuális tûzgyújtási
tilalmat, a nyílt láng használatának
szabályait, emellett a tûzoltás feltételeinek
biztosítását. Természetesen a kültéri
fõzéshez, sütéshez gyújtott tûzzel is
bánjunk óvatosan, bármilyen formában is
használjuk azt.
Mára már nem csak a fiatalok használják a
közösségi médiát, hanem szinte minden
korosztály. Köszönjük támogatásukat ezeken
a felületeken, ahol folyamatosan jelentkezünk
hírekkel és aktualitásokkal, többek közt
megelõzõ céllal is. Kérjük csatlakozzanak
minél többen ezekhez a csatornákhoz, ezzel is
segítve egyesületünk munkáját.

Ragats Péter
Parancsnok

Gyereknap
Kedves Gyerekek!
Sajnos az idei évben elmaradtak a hagyományos gyereknapok. Ezért, egy kis játékot találtunk ki nektek! Ezen az oldalon egy
labirintuson kell átsegítenetek kedvenc mesehõseiteket, hogy mindegyikük eljusson Nagycenken oda, ahova menni szeretne. Ha
ez sikerült, utána színezzétek ki õket, kedvetek szerint! Utána pedig egy rejtvény vár rátok, amit meg kell fejtenetek! Ha
elkészültetek a feladatokkal, vágjátok ki a lapot és juttassátok el õket a hivatalba! Minden megfejtõ kap egy kis ajándékot, illetve a
résztvevõk közül kisorsolunk egy gyõztest, aki izgalmas ajándékban részesül!
Beküldési határidõ: 07.03. péntek 12.30. Hajrá!
Kedves Szülõk!
Ahol több gyermek van, a hivatalban tud kérni plusz feladatlapot!

A Nagy Ho-Ho-Ho
Horgász szeretne
nagy halakat fogni a
nagycenki tóból!
Segíts neki, melyik
úton jut el a tóhoz!

Elza és Anna a
segítségedet kéri,
hogy megtudják
látogatni a Széchenyi
Kastélyt! Mutasd meg
nekik az oda vezetõ
utat!

Segíts Postás
Patnek, hogy
idejében eljusson a
postára és elvigye
mindenkinek a
levelét!

A Kövér ellenõr a
Kisvasútra szeretne
menni! Mutasd meg,
hogy melyik úton
menjen!

Mutasd meg az utat Segíts Charleynak,
Tûzoltó Sam-nek, hogy meglátogassa
hogy merre találja barátait az iskolában!
Nagycenken a
tûzoltóõrsöt!

Gyereknap

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beküldõ neve:
___________________________________
Életkora:
___________________________________
Lakcíme:
___________________________________

Civil szféra

EU Charta - Kezdetektõl napjainkig
Nagycenk volt polgármestereként
örömmel konstatálom, hogy a község
talán legszervezettebb közössége a 15
éves Charta tagság nyomán alakult ki.
De hogy is kezdõdött? A TÖOSZ
(Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségének) külkapcsolati
tanácsnokaként, valamint a NyugatPannon eurorégió megválasztott tagjaként
részt vehettem több olyan rendezvényen,
kongresszuson, (Brüsszel, Strasbourg,
Poznan), -ahol kapcsolatokat tudtam
kialakítani olyan európai országok
delegáltjaival, akik ezen rendezvények
r é s z t v e v õ i
v o l t a k .
Mivel akkoriban a települések a TÖOSZon keresztül tartottak kapcsolatot
külfölddel, ezért ez a szervezet kapott
megbízást, hogy javasoljon
Magyarországról egy települést a bõvülõ
Chartához.
Tagságomból adódóan kézenfekvõ volt a
jelölés, illetve a felkérés, hogy az általam
vezetett község képviselje az országot a
2004-ben 10 új tagországgal bõvülõ
„Charter of European Rural Communities
„-ben. A németországi chartatelepülésen
Hepstedtben 2004. júliusában - a Charta
cikkelyeit elfogadva- szavazták be a régi
tagországok a belépõ újakat, köztük
Nagycenket Magyarországról.
A tagországok megismerését is
elõsegítendõ -itt Hepstedtben - a 2005-ös
év szeptemberére sikerült meghívnom a
Charta országainak delegációit,
(országonként 2-3 fõt.) Õk ezt örömmel
elfogadták.
A következõ évi” nagytalálkozón”, a
hollandiai Esch-ben, 2005. május 5-én
került sor a Charta csatlakozási
dokumentumainak hivatalos aláírására.
Öröm számomra, hogy én írhattam alá a
belépési nyilatkozatot. Célom volt, hogy
minél többen vehessenek részt a országok
kultúrájának megismerésében, és hogy
ösztönözzem a fiatalok nyelvtanulását.
Eschben 10 tagú delegációval képviseltük
a községet. Hat fiatal is volt közöttünk.
Már az elsõ találkozón is éreztük a felénk
fordulást, a szívélyes vendégszeretetet,

szimpátiát. Különösen emlékezetes és
jó érzés volt a Charta akkori
vezetõjével, Esch polgármesterével,
Frans Ronnes-el kialakult kölcsönös jó
barátságunk.Azóta is töretlenül
veszünk részt a Charta minden
megmozdulásán.
Örömmel és
büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a
Charter of European Rural
Communities európai szervezete elsõ
elnökhelyettesét is Nagycenk adja,
Lukács Zsuzsanna személyében.
Nagycenken a legaktívabb szervezet a
„Friends of Europe Nagycenk
Egyesület” évente számos programot
szervez, sokat, és sikeresen pályázik,
kiadványokat hoz létre stb. Felemelõ
érzés, hogy mindezeknek a

történéseknek az elindítója lehettem, és
hogy sok felnõttnek és fiatalnak nyílt ki
egy kicsit jobban a világ, és vált hasznára a
Charta jelszava: ”People meet People”.

Európa nap 2020
Idén a megszokottól eltérõen nem
Európa futással vagy nemzetközi
találkozóval ünnepeltük az Európa
Napot.
A Friends of Europe Nagycenk tagjai
Simon Péter, Nagycenk díszpolgára
által felajánlott maszkokat csomagolt
és juttatott el falunk minden
háztartásába.
Köszönjük Simon Péter úrnak a
nagylelkû felajánlást!
Jó egészséget kívánunk!
Vigyázzunk egymásra!
Friends of Europe
Nagycenk Egyesület tagjai

Udvardi Imréné

Aktuális

Aranypatak Horgászegyesület
Május 24-én az Aranypatak horgászegyesület
rendkívüli közgyûlést tartott, mely szerint
egyesületünk június 1-tõl újra forgalmaz
napijegyet a következõ feltételekkel: a felnõtt
napijegy ára 4.500 Forintra változik, amely két
nemes hal és három kilogramm egyéb hal
elvitelére jogosít a horgászrend szerinti
korlátozásokkal.

Bevezetésre kerül a felnõtt Sportjegy 2.500
Forintos áron, amely hal elvitelére nem
jogosít, csak horgászatra. Haltartó
használata a Sportjegy esetén nem
megengedett, a fogott halat azonnal vissza
kell helyezni a tóba.
A gyermek és ifjúsági jegyek nem változnak.
A napijegyeket a szokásos forgalmazóknál
vehetik meg.

Hirdetés
Tisztelt Nagycenkiek!
Nagycenki lakosként üzemeltetem a
soproni Simon's éttermet, amelyben a
nagycenkieknek a lakcímkártya
felmutatása mellett /nagyobb létszám,

Az idei évben végre el tudott indulni a
versenyszezon, már két versenyen túl is
vagyunk. A következõ idõpontokban lesznek
még horgászversenyeink, amelyeken minden
állami horgászjeggyel rendelkezõ horgászt és
az érdeklõdõket is szívesen látunk:
Június 14. nappali feeder csapatverseny
Június 28. éjszakai feeder csapatverseny
Július 12. úszós egyéni horgászverseny

rendezvény esetén is/ 10 %
kedvezményt biztosítok az étlapon
Cím: Sopron, Várisi út. 1.
Asztalfoglalás: 06-70/247-3073
Simon László

Kosárlabda beszámoló
A 2019-2020-as kosárlabda szezonban
SMAFC Nagycenki Gepárdok az U12-es
Gyermek bajnokságban vett részt. A csapat
1 (4. osztályos) kivétellel az Általános Iskola 5.
osztályából állt össze. Ha egy szóval kellene
összefoglalnom a szezont akkor az "alázat"
szó telitalálat. Már az elsõ edzésen
szembetûnõ volt, hogy egytõl egyig mindenki
szereti a kosárlabdát és szeretne fejlõdni is.
Innentõl kezdve minden követ megmozgattam
a plusz edzések érdekében. Ennek
eredménye lett, hogy hétvégenteszünetekben-ünnepekkor is folyamatosan
edzettünk. Mindez rengeteg örömöt, szép
emléket hozott a hónapok alatt, melyekbõl
még több is születhetett volna, csak a vírus
közbeszólt és idõ elõtt véget ért a bajnokság.
Így 9 gyõzelemmel és 3 vereséggel zártuk a

bajnokságot, ez az "F" csoportból a "C"-ig
juttatta el a csapatot.Bízom benne, hogy a
gyerekek szemmel látható fejlõdése elég
lökést ad nekik a kosárlabda folytatására.
Végtelenül hálás vagyok hogy részese
lehettem ennek a különleges dolognak, úgy
érzem a csapatnak - kiegészülve a szülõk
támogatásával - sikerült méltóképpen
képviselnie mind Nagycenket mind a
SMAFC-ot.
Csapat tagjai: Baján Amarilla, Benkõ Ottó,
Birta Boglárka, Boros Csanád, Élõ Klaudia,
Farkas Bálint, Glózer Benjamin, Hadarits
Júlia, Kiss Dániel, Nagy Dániel, Szécsi
Krisztina, Szommer Diána, Tautz Dániel,
Visi Réka
Pongrácz Levente
Edzõ

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk
Dr. Põcze Istvánné
sz.: Rubosits Tímea
Deutsch Anna
Juhász István
Artner Nándor
Priszinger Béláné
sz.: Hofner Anna
Schöller Ferencné
sz.: Pinezits Mária
Lakatos Janka
sz.:Fekete Janka
Dr. Kaszás Éva

(1968-2020)
(1935-2020)
(1955-2020)
(1931-2020)
(1930-2020)
(1934-2020)
(1938-2020)
(1935-2020)

Gratulálunk!
Szalai Noel (2020.04.03.)
Kontor Brigitta és Szalai Attila kisfia
Talabér Csenge (2020.04.15.)
Orbán Szilvia és Talabér Roland kislánya
Kiss Konrád László (2020.05.05.)
Kosovics Eszter és Kiss Tibor Gergõ kisfia
Polt Márton (2020.05.10.)
Haász Gabriella Erzsébet és Polt Ferenc
kisfia
Marton Benedek (2020.05.26.)
Demsa Hajnalka és Marton Ferenc kisfia

