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Szerkesztõ: Benke Éva - Kiadja: Nagycenk Önkormányzata

Közmûvelõdés

IDÕPONT: 
június 11. szombat 8:30-14:00 

HELYSZÍN: 
Nagycenki Széchenyi István 

Általános Iskola 
Programjaink:

- Köszöntõ
- Reggeli torna Wagner Zöld Patríciával

- KRAV MAGA önvédelmi bemutató
- Tanár diák szülõ játékos sportvetélkedõ

- Kézmûves foglalkozások a tanító nénikkel
- Ez a kislány gyöngyöt fûz!

 gyöngyfûzés Iza nénivel
- Fonalcsodák 

Makramé készítés Frankné Erzsi nénivel
- A soproni zeneiskola 

ütõseinek bemutatkozása
- Házi finomságok, süti csodák zsûrizése, 

„FAKANÁL DÍJ”
- Egészségügyi szûrés 

Csitkovicsné Erika védõnõvel
- Interaktív retro

- Krajcáros kereskedés
- Hozzál! Cserélj! Vigyél! 
Könyvbizományi Áruház

- Ásd elõ a kutyabõrt! 
családi címerkészítés

- CIMBORA 
T. Horváth József gitáros koncertje

- Fess egy képet! 
Maász Imre olajkép festõvel (önköltséges)

A rendezvény ideje alatt
  büfé üzemel. (önköltséges)

A nap folyamán lehetõség lesz 
családi fotózásra is (önköltséges).

A rendezvénnyel kapcsolatban információ 
kérhetõ Hüse Gabriellától a 99/532-033 
vagy a 30/9-853-963 as telefonszámon.

A résztvevõk „Széchenyi krajcárt” 
gyûjthetnek, melyeket ajándékra válthatnak 

a Krajcáros kereskedésben.
Szívesen fogadunk bármilyen felajánlást, 

melyet Széchenyi krajcárral köszönünk meg.  
 

A nap folyamán ebédre meleg ételt,
 frissítõt biztosítunk tanulóink számára.

Szervezõk:
Az iskola  nevelõtestülete,  a DÖK és az SZM.

2016.06.04-én a Széchenyi-emlékév  
keretében  hagyományteremtõ  szándékkal
 került  megrendezésre,  a  „Hittanos  olimpia  
az  Összetartozás  jegyében”.  A  program 
ünnepi  szentmisével  kezdõdött ,  majd  
á t v o n u l t u n k  a  g y e r e k e k k e l  a  
tornacsarnokhoz,  ahol  az  edzõpályán 
sorversenyek  voltak.  Miután  kellemesen  
elfáradtak,  finom  gulyás levest  ebédelhettek.
 Délután  a  focié  volt  a  fõszerep.  A  kicsik 
és  a  nagyok  is  izgalmas  és  sportszerû 
mérkõzéseket  vívtak  egymással .
 

A  nap  zárásaként  megtekintettük  az 
A lkotóházban  a  kiállítást,  ahol  uzsonnával
vártak  minket.  A  találkozóra  érkeztek  
Sopronkövesdrõl, Tatáról, Ajkáról, 
Zsámbékról ,  Vámosszabadiból ,  
Felvidékrõl  (Szõgyén,  Farnad, 
N a g y ö l v e d )  é s  t e r m é s z e t e s e n  
N agycenkrõl. Ö sszességében e lmondható,  
hogy  a  programok  elérték  a  céljukat, 
 mivel  a  127  gyermek  jól  érezte  magát.
 Köszönjük  mindenkinek,  aki  hozzá járult 
 az  esemény  sikeres  lebonyolításához.

Hittanos  olimpia  az  Összetartozás  jegyében

Szabó  Bence  -  szervezõ

AZ  ISKOLÁBAN



Önkormányzati  hírek          

EU-Charta: Ifjúsági  találkozó  Észtországban  

A hagyományos nagycenki 
Kézmûves táborba idén is 

szeretettel várjuk a jelentkezõket!

Kézmûves tábor

Szervezõ:
Nagycenki Könyvtár

Idõpont:
augusztus 8-12., 
naponta 9-13 h

Helyszín:
Alkotóház

(Kiscenki u. 20.)

A tábort általános iskolás korú 
(6-15 éves) gyerekeknek szervezzük.

A részvétel ingyenes, az 
anyagköltség fejenként 1500 forint.

Jelentkezési határidõ
2016. augusztus 1.
Bõvebb információ:

Benke Éva: +36 30 695 40 49
fuvesboszi9@gmail.com

Kreatív kézmûves nyári napközis tábor 
10-15 év közötti gyermekek részére

Idõpont: július 18-22.
Helyszín: Nagycenk, Alkotóház

Részvételi díj: 14.000ft/fõ

A díj tartalmazza:
Napi kétszeri étkezés (ebéd, uzsonna)
Szakemberek által tartott foglalkozások

Munkákhoz szükséges alapanyagok, eszközök
A táborban készített tárgyak hazavihetõk

Ízelítõ a programokból:
Gyöngyszövés, gyöngyfûzés

Népdal, néptánc tanulása
Kötélverés, zsinórozás, zsinórsodrás
Szövés, Kékfestés, Íjazás, lovaglás

Gyékényfonás, Kenyérsütés
Fazekasság, agyagozás

Jelentkezés: július 12-ig
Telefon: +36/20/446 5367

E-mail:  erdosi.ferencne@gmail.hu

„Õseink nyomában” 
Nagycenken

Erdõsi Ferencné táborvezetõ

Gyere el! 

Vakációzz velünk! 

Éld át az 

alkotás örömét!

Nyári  táborok

Az European Chater of Rural Communities idei, 
2016-os év elsõ nemzetközi rendezvényének 
Èsztország adott otthont április közepén.
Ifjúsági találkozót rendeztek, ahova 4 fiatalt 
hívtak a következö településekrõl: Bucine 
(Olaszország), Cashel (Ìrország), Cissé 
(Franciaország)  Desborough (Anglia),  
Bienvenida (Spanyolrszág), Medzev (Szlovákia), 
Naestved (Dánia), Stryzow (Lengyelország), 
Samue l  (Po r tugá l i a )  és  Nagycenk .
Ezen a rendezvényen Pölcz Èva, Pölcz Máté, 
Ragats Anna, Vadas Richárd és Lukács 
Zsuzsanna (mint az Ifjúsági Kordinátor 
Csapat tagja) képviselte a települést.
A találkozó Polvában volt, ami Tallintól 3 és fél 
órás távolságra van autóbusszal, egy nemzeti 
park közelében. A településen és a környezõ 
kis falvakban összesen 6000 ember él. Nagy 
szeretettel fogadtak minket, mozgalmas
4 napot töltöttünk ott. Jártunk egy híres 
természetvédelmi területen, tájékozódási 
versenyen, színházi elöadáson, kézilabda
meccsen, retro görkorcsolyás buliban.
Természetesen nem maradhatott el a kulináris 
est sem, ahol minden nemzet a saját ételeibõl 
hozott kóstolót. A magyar asztalra körözöttes 
kenyér, szalámi, gyulai kolbász és pálinka került.

Ebben a 2015-2016-os  periódusban az ifjúsági 
ta lá lkozók  témája  az  ételpazar lás  
kiküszöbölésének lehetõsége, módjai.
A workshopokon próbáltunk együtt ötleteket, 
tapasztalatokat gyûjteni, miként lehetne 
csökkenteni a kidobott ételek mennyiségét.
Egy érdekes és használható ötletet hallottunk:
A hûtõszekrénybe tegyünk egy mûanyag 
dobozt (legjobb ha zárható) és írjuk rá: „ezt kell 
megenni elõször !“ ebbe a dobozba helyezzük 
a gyorsan romló, hamarosan lejáró szavatossági 
idõvel rendelkezõ ételeket, és ezt a dobozt 
tegyük lehetõleg elõre a hûtõszekrény polcán.
Ìgy a családtagok tudni fogják, hogy elõször 
mindig ezeket az ételeket kell elfogyasztani.
Egy érdekes, témábavágó dokumentum filmet 
vetítettek le nekünk, mely az alábbi linken 
elérhetö: 
Jó hangulatban zajlott a találkozó, igyekeztünk 
minél több barátságot és ismeretséget kötni.
Ez az egyik legfontosabb és leértékesebb 
dolog a Charta rendezvényekben, hogy 
megismerjük egymás kultúráját, szokásait, 
ételeit és barátokat is szerzünk egész Európából.
Köszönjük és büszkék vagyunk arra, hogy 
Nagycenk tagja ennek a szervezetnek!

http://www.foodwastemovie.com/

Nyári dilemma: Napozni, vagy nem napozni?
Napjaink világméretû  betegsége a 
D-vitamin hiány. A D-vitamin csontokra 
való hatása közel száz éve ismert, ma pedig 
azt is tudjuk, hogy szinte minden 
szervrendszerben fontos funkciókat tölt be. 
Javítja a cukortoleranciát, csökkenti a szív- 
és érrendszeri halálozást, immunrendszeri 
funkciói vannak, gátolja a tumor képzõdést.
Szervezetünk részben a táplálékokból jut 
D-vitaminhoz, részben a bõrben termelõdik 
napfény hatására, majd a májban és a 
vesében hidroxilálódik, így válik aktívvá. 
A D-vitamin hiány gyakori és egyre 
gyakoribb. Az egész lakosságot érinti, még 
a gyermekeket is. Az európaiak 50-70 %-át 
érinti, aminek fontos oka a csökkenõ étrendi 
bevitel és az egyre gyakoribb túlsúly. A 
fõ baj azonban a napsugárzás hiánya.
Szervezetünk naponta 4000 NE D-vitamint 
igényel, amelybõl az átlagos magyar étrend 
80 NE-t biztosít, a többinek a bõrben kellene 
kialakulnia a nap UV-B sugarainak hatására.
Hazánkban október közepétõl márciusig a 
napsugárzás messze nem elegendõ, a 
szoláriumok csövei pedig zömében 
UV-A-t  bocsátanak ki  magukból.
Tovább rontja a helyzetet, hogy nyáron is 
kevés idõt töltünk a szabadban. Márciustól 

októberig 10-16 között napi 15 perc, a 
végtagokat, vállat és arcot érõ napsugárzás 
elegendõ lenne, de a bõrráktól való félelem 
miatt éppen ekkor kerüljük a napot. A 8-10 
illetve 16-18 óra közötti napsugárzás 
hatékonysága pedig egyötöde a déli 
napsugárzásnak. A napvédõ kozmetikumok 
tovább gátolják a D-vitamin termelést. A 
8-nál nagyobb faktorszámú krémek 
gyakorlatilag teljesen kiiktatják a 
napsugár D-vitamin termelõ hatását.
A napvédõ krémek nem csökkentik 
drasztikusan a melanoma kockázatát. A 
melanoma kialakulásának felelõse 
ugyanis nem az UV-B sugárzás, hanem 
a genetikai hajlam, a nevusok, a gyermek-
kori leégések, és az UV-A sugárzás.
A megoldás a szélsõségektõl mentes napon 
tartózkodás és a D-vitamin pótlás. A napi 
15 perces, arcot, vállakat, karokat érõ nyári, 
10-18 óra közötti UV-B sugárzás 3000 NE 
D-vitamin képzéséhez elegendõ. A téli 
idõszakban pedig napi 2000 NE D3 vitamin 
tartós szedése javasolt. Túlsúlyosakban 
nagyobb, akár kétszeres adag is szükséges.

Egészségügyi  aktuálítások

Dr. Szakál Mária háziorovos

Lukács  Zsuzsanna

Mindenkinek jó egészséget kívánok!



Közmûvelõdés

A tûz használata egyidõs az emberiséggel, azonban 
ezt az ember számára létfontosságú elemet a mai napig 
nem sikerül teljesen kordában tartani. Idõnként még 
ma is el-el szabadul, fellángol ez a vad „vörös kakas”.
A tûz megfékezésére már az ókorban állítottak fel 
intézményt, azonban ez a késõbbi korokban feledésbe 
merült. Majd csak a XVIII. századtól történtek 
intézkedések a tûz használatára és megjelentek a 
tûz oltásával foglalkozó egyesületek Nyugat-
Európában. Hazánkban csak a tûzhasználatra 
születtek kezdetben helyi-, késõbb uralkodói 
rendeletek. Azonban a tûz oltásával foglalkozó 
önkéntes- és hivatalos intézmények felállítására 
a XIX. század második feléig várni kellett. 
Ekkor egy lelkes ifjú kellett ennek megvalósításához. 
Széchenyi István Naplójában, Levelezésében és más 
írásaiban is találkozunk tûzesetek leírásával, illetve 
tûzoltással kapcsolatos bejegyzéseivel, gondolataival.
A tûzzel kapcsolatban az egyik legelsõ napló 
bejegyzésénél, a Keleti útjánál olvashatjuk „A 
törököknek sok tûzi fecskendõjük van, 
egész városrészeket lebontanak, hogy 
elfojtsák a lángok erejét, de csak akkor 
lehetnek sikeresek, ha megjelenik a császár  
akkor viszont meg kell történnie.” (1818. 
szeptember 11.) 1845-ben megjelent cikke a „Pesti 
kikötõ”-rõl részletesen taglalja a tûzveszélyes 
helyzeteket, és a kikötõ azon módon való kialakítását, 
amellyel megvalósítható lehet ennek elkerülése.
1839. december 14-én született Pozsonyban Széchenyi 
István és Seilern Crescentia kisebbik fia, Ödön. A 
rakoncátlan ifjút szülõi elkényeztették, a nevelõk is 
kevés hatással voltak rá. Még nem volt kilenc éves, 
amikor apja a döblingi szanatóriumba került. Apját 
sokat látogatta, aki figyelmét a sportra irányította, 
és aki arra is bíztatta, hogy utazzon, világot lásson. 
Tanulmányait Nagycenken a szülõi házban és 
Sopronban végezte. Kitûnõen beszélt franciául, 
németül, angolul, olaszul, törökül, ismerte a latin és 
a görög nyelvet. A magyar és a török tûzoltóság 
megszervezõje, számos vállalkozás létrehozója. 
Fivérével, Bélával (1837-1918) Nagycenken töltötték 
gyermekéveiket és ifjúkorukat. Széchenyi Ödön 
életének meghatározó élménye volt az 1860. 
szeptember 2-án Nagycenken és Fertõszentmiklóson 
történt két tûzeset. A tûzesetrõl és Széchényi Ödön 
és Zichy Géza hõstettérõl a „Pesti Hirnök” az évi 
szeptember 11-i száma számolt be részletesen. 
Maga is példát mutatva vett részt a mentésben, 
és a késõbbi kárenyhítésbõl is kivette a részét.
Az ekkor tapasztalt szervezetlenség és a 
tehetetlenség a tûz pusztításaival szemben
lehetett az elindítója a tûzoltóság létrehozásának.
1861-ben költözött Pestre, és a kalandokat keresõ, 
nyughatatlan fiatalember édesapja munkáit 
folytatva lépett a közélet színterére.

Az apai gondolatok folytatója (1.) és az önkéntes tûzoltóság Nagycenken

A  t û z o l t ó s á g  m e g s z e r v e z é s e
1862-ben a magyar udvari kancellária a Londonban 
megrendezett harmadik nemzetközi világkiállítás 
kormánybiztosának nevezte ki. A londoni 
tartózkodása alatt a világhírû helyi tûzoltó gárda, 
a „Fire Brigade” soraiba szolgálatra jelentkezett 
legjobb ajánlólevelekkel, hogy gyakorlati 
tûzoltói ismereteket szerezzen. Az angol 
tûzoltókapitányt meglepte a fiatal, gazdag magyar 
mágnás, de engedélyezte belépését a tûzoltósághoz. 
A parancsnok azonban nem volt tekintettel a gróf 
származására, elõkelõ angol fõúri pártfogóira, 
barátaira. A legnehezebb, legfáradságosabb 
munkákat is elvégeztette vele, így Széchenyi 
cipelte, takarította és halzsírral kenegette a 
tömlõket, szerkarbantartási munkákat végzett úgy, 
hogy „megfájdult a háta”, a „tenyere kikérgesedett”. 
A gróf kiállta a próbát, munkabírásával, 
elszántságával, lelkesedésével kivívta nemcsak a 
kapitány, hanem a tisztikar elismerését, a legénység 
megbecsülését. A hazafelé vezetõ úton francia és 
német városokat látogatott, az ottani tûzvédelem 
helyzetét tanulmányozta. 1862. június 7-én, Béla 
testvérének írt levelében arról tájékoztatta, hogy 
szükség lenne a hazai tûzoltó egylet 
megalapítására, továbbá, hogy „tervem a 
tûzoltó egyletnek tervvázlatát kidolgozni”.
Hazatérve szomorúan állapította meg, hogy 
„városaink, így Pest és Buda is, a külföldi 
nagyobb városok tûzoltói felkészültsége 
mögö t t  nagyon  e lma radnak ” .  
Londoni tapasztalatait felhasználva kezdett hozzá 
a fõvárosi tûzoltóság megszervezéséhez. Az általa 
kidolgozott tervezet megvitatására 1862. december 
16-ára meghívta mindazokat, akikrõl feltételezte, 
hogy támogatni fogják. Ezt követõen egy 12 tagú 
szervezõ bizottságot alakított, majd 1863-ban 
személyesen kereste fel a tehetõsebb embereket, 
kérve anyagi támogatásukat. Pénzgyûjtõ körútján 
az akkor Pest-Budán tartózkodó világhírû írót, 
Alexandre Dumas-t (1802-1870) is felkereste, aki 
110 frankot adományozott e nemes cél érdekében, 
a gróf ezt egy díszkard ajándékozásával viszonozta.
1865-ben beadta kérvényét a kancelláriához, 
melyre pozitív választ kapott. Az alapszabály 
kidolgozása azonban újabb éveket vett igénybe. 
Végül 1869-ben, a Nemzeti Tornaegylettel egyesülve 
- egyenruhás tûzoltókkal - és az általa Londonban 
vásárolt tûzoltóautóval megkezdhették a kiképzést.
Széchenyi hamar rájött, hogy önkéntes tûzoltókkal 
nem lehet ellátni a tûzoltói szolgálatot, mivel nappal 
az önkéntesek dolgoznak, nem érnek rá. Így elkezdte 
a szervezkedést és 1870. február 1-én pár nap 
különbséggel egyszerre jött létre az elsõ magyar 
Önkéntes és - 12 fizetett tûzoltóval - a Hivatásos 
Tûzoltóság. Mindkettõnek Õ lett a fõparancsnoka.

1870 . június 5-én tûzvész puszt í tot t  
Konstantinápolyban. Ezt követõen érkezett a városba 
Széchenyi, aki egybõl felajánlotta a segítségét. 
Ezután 1874-ben a szultán meghívta és megbízta 
az ottani tûzoltóság megszervezésével. A gróf végül 
Konstantinápolyba költözött. Még idõs korában is 
kijárt a tüzekhez, irányította az oltást, örömét lelte 
a tûzoltói munkában. Az egymást váltó török 
szultánok megbecsülték, több kitüntetést, rangot 
kapott, Õ volt az elsõ keresztény, aki a Pasa címet 
úgy kapta meg, hogy nem kellett hitét elhagynia 
és a muzulmán hitre áttérnie. 1922. március 24-én, 
Konstantinápolyban halt meg. Isztambulban a 
Tûzoltó Múzeum a mai napig viseli a nevét, a török 
tûzoltók rendszeresen tiszteletüket teszik a sírjánál.

A nagycenki önkéntes tûzoltóság megalakulása
Széchényi Ödön kezdeményezése után az 1870-es 
évektõl sorra alakultak a helyi önkéntes tûzoltó 
egyletek. Igaz kezdetben szigorúan szakmai okokból 
és az 1870-ben kiadott törvény hatására hozták 
létre az önkéntes tûzoltó egyesületeket. A környezõ 
települések közül a nagycenki testület jött létre 
legkorábban 1889-ben. Alapítója és elsõ 
p a r a n c s n o k a  B o k o r  N á n d o r  v o l t . 
1890-ben, mivel a „… drága fecskendõt 
fabódéban nem tarthatták” községi pénzen 
szertárat építettek. Az egyesület zászlaját 
1895-ben szentelték fel.: „Egy mindnyájáért - 
Mindnyájan egyért. ”- felirattal. Ezt a jelmondatot 
„Egy mindnyájunkért, és Mindnyájunk egyért” 
Széchényi Ödön a tûzoltásban résztvevõk 
jelmondatául szánta és az 1864-ben megjelent 
tanulmánya címlapján és elõszavában is olvasható. 
Hatékonyságára, szakmai és szervezeti minõségére 
szerencsére nem áll rendelkezésünkre adat. Nagyobb 
tûzesetek nem fordultak elõ. Eltekintve talán az 
1922-es esettõl, amikor leégett a községi 
pásztorház és bikaistálló a Gyár utca végén.
1923-ban azonban az egyesületet újjá kellett 
szervezni, alakítani, mivel „… kilátás sincs 
az önkéntes testület megalakítására…” 
létrehozták a kötelezõ tûzoltóságot. Minden 
házbirtokos köteles volt egy 18-28 év közötti 
családtagját jelölni. Mentességet 50 kilogramm 
búza árán lehetett szerezni. (Községi Jegyzõkönyv)
Az egyesület tevékenységére vonatkozóan azt lehet 
megállapítani, hogy csak szakmai feladatokat látott 
el (kármentés, kárelhárítás) és a különbözõ 
eseményeken protokolláris céllal jelent meg.
A második világháború után újjászervezõdött 
testületnek már csak a szakmai munka maradt. 
A díszegyenruha sokba került volna a községnek.
Megalakulásának százéves évfordulóján, 1989-ben 
ünnepi szentmisén szentelték újra a felújított 
egyesületi zászlót, amelyet azóta a templomban 
õriznek.

Huiber  Edit  -  történész



Sport - Közmûvelõdés

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk
Babics  István   szül.:  1992
özv.  Horváth  Istvánné  szül.: 1923
Ragats  József  szül.: 1948
Fekete  Ernõné  szül.:  1926  
dr.  Hartmann  Mátyásné  szül.:  1935

 -  június  11.  szombatTóavató  és  horgászverseny  

Gratulálunk!
Lévay  Patrik  (2016.03.28.) 
Varga A lexandra  és  Lévay  Gábor  kisfia
Almáshegyi  Mira  (2016.04.10.) 
Pipó  Viktória  és A lmáshegyi  Béla  kislánya
Fekete  Dóra  (2016.04.17.)
 Simon  Éva  és  Fekete  Szabolcs  kislánya
Bán  Bence  (2016.04.27.) 
Berkes  Judit  Éva  és  Bán  Norbert  kisfia
Nagy V eronika  Panka  (2016.05.24.)
 Vozár  Violetta  és  Nagy  János  kislánya

A nagycenki Aranypatak horgászegyesület 
az új horgásztó felavatásával egybekötött 
horgászversenyt rendez, 2016. 06. 11-én, 
amelyre szeretettel várja a horgászokat és 
családtagjaikat, illetve minden érdeklõdõt!
Nevezni elõzetesen vagy a helyszínen lehet, 
amelynek díja 3.000 Ft. Elõre Barasits 
Lászlónál és Vass Tibornál lehet a 
nevezéseket leadni és a napijegyet 
megvásárolni. A napijegy a verseny után 
aznapra horgászatra is jogosít az egyesület 
s z a b á l y a i n a k  m e g f e l e l e õ e n .
Horgászni  csak érvényes állami 
horgászjegy  birtokában  lehet!
Nevezés a helyszínen: 6-6:30-ig!
6:30  horgászhe lyek  k i so rso lása
6:30 - 7:00 horgászhelyek elfoglalása, etetés
7 : 0 0  -  1 1 : 0 0  h o r g á s z v e r s e n y
A horgászhelyek száma véges, a tó körül 
80 horgászhely kerül kijelölésre a versenyre. 
Ezen felüli nevezéseket nem tudunk fogadni!
A versenyen mindenki a saját felelõsségére 
vesz részt! 

A verseny során minden kifogott hal 
mérlegelésre kerül az egyesület tagjai 
által. A horgász köteles kíméletesen, 
megfelelõ haltartó szákban elhelyezni 
a fogott halat, majd mérlegelés után 
visszahelyezni a tóba. A verseny alatt 
kifogott halakat megtartani tilos, ezekkel 
a horgászegyesület rendelkezik. 
Az elsõ három helyezett kategóriánként 
díjazásban részesül, a kifogott halak 
összesített súlya alapján, díjazzuk az 
elsõ halat kifogó horgászt is.

További program
11:30 

ünnepélyes tóátadás és megáldás
12:30 

eredményhirdetés, ebéd

Egyesületünk szeretettel várja az 
érdeklõdõket, ismerjék meg Nagycenk 
legújabb színfoltját, az új horgásztavat!

A  Horgászegyesület  vezetõsége

Áruszállítást (homok, kavics, tüzelõ, 
vas stb.) vállalok rövid határidõvel 
„billencs” kis-teherautómmal.
Schiffer István tel.: +36209310706 
email: sifipityu74@gmail.com

Áruszállítás

Hosszú-hosszú éveken át az októberi 

litániákat a sötét kápolnában végeztük. 

Egyszer megszólítottuk a Polgármester 

Urat, tudna-e segíteni, hogy az úgynevezett 

Csetkovics kápolnában villany legyen. Õ 

nagyon kedvesen így szólt: „ ha lehetséges, 

megoldjuk”. Az ígéret valóra vált, és 

a kápolnába világosság költözött.

Nagy tisztelettel köszönjük a segítségét. 

Amikor bent imádkozunk, nem felejtünk 

el érte elmondani egy jó szándékú fohászt.

Nagyon szépen köszönjük az imádkozó 

asszonyok nevében!

Horváth Rezsõné

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönetnyilvánítás

Hírdetés

Az elmúlt idõszakban a Széchenyi 
Emlékévhez kapcsolódóan két programot 
szerveztünk. Április 9-én Pölcz Zoltán 
kezdeményezésére a Széchenyi Emlékhelyek
Túrát, majd május 14-én az Alkotóházban 
hirdettünk eredményt és nyitottunk kiállítást 
az „Itt alkotni, teremteni kell” címû 
pályázatunkra beérkezett alkotásokból.
Köszönetet mondunk a résztvevõknek, a 
pályázóknak, a közremûködõknek és a 
seg í tõknek ,  hogy  i lyen  s ike res
rendezvényekkel tiszteleghettünk gróf 
Széchenyi István emléke és munkássága elõtt.  

Köszönetnyilvánítás

Friends of Europe 
Nagycenk Egyesület
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