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Nagycenk közéleti lapja

Marton Ferenc: „A munkáim magukért beszélnek”
Imazsámolyával elnyerte a Magyar Kézműves Remek Díjat

A nagycenki Marton Ferenc kárpitos- és
asztalosmester a közelmúltban elnyerte a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által
alapított pályázat díját. Tudását fiainak
szeretné átadni, nyugdíjba készül, de nem
lesz tétlen – neki kikapcsolódás a szép bútorokkal, szövetekkel való foglalkozás.
Marton Ferenc Nagycenken él, de soproni
műhelyébe jár be nap mint nap. Ide is, oda
is kötődik. Szakmájának elismert mestere,
mestervizsga-bizottsági elnök, és most már a
Magyar Kézműves Remek Díj tulajdonosa is.
- Majdnem lakatos lettem, de a sors közbeszólt, és inkább ezt a szép szakmát választottam. Asztalosnak is tanultam, 1972-ben bútorés épületasztalos szakmunkás bizonyítványt
szereztem, és ugyanebben az évben a kárpitos
mesterlevelet is megkaptam – meséli.
A családja a szlovén határ mellől került
egykor Nagycenkre. – Édesanyám szlovén,
apám magyar, a határ egyik oldalán sem volt
maradásuk. Kercaszomorról a kitelepítés elől
menekültek el a szüleim ide. Akkoriban a
cenki állami gazdaság vezetője odajárt alkalmi munkásokat toborozni, így kerültünk épp
Nagycenkre. Apám, Marton Gyula is iparos
ember, kályhás- és fazekas mester volt.
Az elnyert díjat a Mezőgazdasági
Múzeumban Kiss Péter kancellária minisztertől vette át. A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara a magyar kézművesség múltból
hozott értékeinek elismerésére alapította ezt
a díjat. Olyan pályamunkát kellett készíteni,
ami egyedi darab, és teljes egészében új.

Szempont volt az eredetiség, a hagyományhűség, és a kiváló kivitelezés. - Imazsámolyt
készítettem. Ez a bútordarab ma alig ismert,
régen viszont minden házban volt egy, a házi
oltár szerves részét képezte. A munkám olyan
korhű lett, hogy a bírálók felbontották az
alján a molinót, hogy ellenőrizzék, valóban
most készült-e, mert nem hittek a szemüknek.
Már azt is tudom, jövőre mit készítek, egy
trónszékkel indulok a pályázaton. Azzal, hogy
az idén elnyertem a díjat, jogosult lettem arra,
hogy a díj logóját használjam, de én nem címkézem a munkáim, beszélnek azok magukért.
Marton Ferenc májusban nyugdíjba megy.
– Nem hagyom abba a munkát, nekem kikapcsolódás is, amikor szép bútorokkal,
kárpitokkal dolgozom. Régebben két kiváló
szakemberrel, Nagy László faszobrásszal, és
Kubicsek László műbútorasztalos, intarziakészítővel szerettünk volna trióban, vállalkozásban dolgozni, meggyőződésem, hogy
csodálatos darabokat tudtunk volna együtt
készíteni. Ez a terv nem valósult meg, de ma
is nagyra tartjuk egymás munkáját. Szeretném
a fiaimnak átadni a tudásom, mindketten érdeklődnek a szakma iránt.
A nagycenki mester kisipari működési engedélyét 1967-ben, 18 évesen váltotta
ki. Nyugdíjba vonulása alkalmából kiállítást
szervez a 43 év munkásságáról. A tárlat először a Soproni Kereskedelmi- és Iparkamara
székházában, a Deák téren lesz látható, de
Marton Ferenc szeretné, ha Nagycenkre is
elhozhatná majd a kiállítást, és bemutathatná
a „remekeit” az itt élőknek.

Megemlékezés Széchenyi
halálának évfordulóján
Gróf Széchenyi István halálának 149.
évfordulója alkalmából április 8-án, délután 5 órakor a hagyományokhoz híven a
Mauzóleumban kerül sor az ünnepi megemlékezésre. Utána dr. Papp Lajos szívsebész
professzor úr tart előadást a templomban,
este 6 órakor. Az előadást követően lehetőség lesz a professzor úr könyvét megvásárolni és dedikáltatni a plébánián.
Április 8-án reggel 9-kor busz indul
Döblingbe a nagycenki küldöttséggel.
Az utat Kenessei Károly, a Széchenyi
Emlékmúzeum munkatársa szervezi.
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ISMÉT MÛKÖDIK A
CSALÁDSEGÍTÕ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT
NAGYCENKEN
A lövői székhelyű Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat nyújt az
Alpokalja Kistérség társult településein, így
– 2009. január elsejétől - Nagycenken is.
A Családsegítő Szolgálat (CsSSz) célja,
hogy útmutatást, segítséget adjon a hozzá
fordulóknak problémáik megoldásában.
Munkatársai felvilágosítást adnak a szociális-, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátásokról, valamint a hozzáférés
lehetőségeiről; segítséget nyújtanak hivatalos ügyek intézésében; családgondozási
tevékenységet végeznek egyéni esetkezeléssel; meghallgatják a hozzájuk fordulók panaszát, szükség esetén tanácsot, segítséget
nyújtanak; előre egyeztetett időpontokban
jogi tanácsadást tartanak, valamint adományközvetítést és közösségi programokat
szerveznek.
A Gyermekjóléti Szolgálat (GyJSz) a
gyermek érdekeit védő személyes, szociális szolgáltatás, ami a gyermek testi és
lelki egészségének megőrzését, családjában
történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a
kialakult veszélyeztetettség megszűntetését,
a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja.
A gyermekjóléti szolgáltatás célja, hogy
támogassa a családokat gyermekeik nevelésében, hivatalos ügyeik intézésében,
tájékoztatást nyújtson a gyermekes családok által igénybe vehető támogatásokról
és hozzájutásuk módjáról.
A Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat két munkatársa, Zudor Honória
(0620-476-0800) és Bujtás Krisztina
(0620-983-0430) minden szerdán 8-12 óra
között tartanak ügyfélfogadást Nagycenken,
a Községházán lévő irodájukban.
Az Intézmény elérhetőségei:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
9461 Lövő, Fő u. 32.
Tel: 0699-533-814
Fax: 0699-533-815
e-mail: csgyt.lovo@freemail.hu

Önkormá nyzati Híre k
Tisztelt Lakosság!
Ahogy megjelennek a költöző
madarak és kinyílnak az első tavaszi virágok, a kezükhöz kapják
a 2009. évi első Cenki Híradót.
Ismét köszönöm minden kedves
Olvasónak, hogy megtisztelnek
figyelmükkel akkor, amikor ezeket a hasábokat olvassák. Ebben
a lapszámban a decembertől
márciusig eltelt időszak híreit tudom Önök felé tolmácsolni.
A testületi üléseken hozott
döntések kommentárját ismét
azzal az ajánlással írom, hogy
amely témáról bővebben szeretnének olvasni, azt kérem, tegyék meg a www.nagycenk.hu
oldalon, ahol sok-sok érdekes, a
község életéről, mindennapjairól
és ünnepeiről szóló hír mellett a
testületi üléseken készült jegyzőkönyveket is teljes terjedelmükben olvashatják. A februári közmeghallgatáson azzal a kéréssel
fordultak hozzám, hogy részletesebb beszámolókat készítsek
az újságba, mert nem minden
lakosunk részére érhető el a honlap, s nem várható el, hogy a
háztartások mindegyikében legyen számítógép. Igyekszem
a kérésnek részben eleget tenni, de szeretném itt is felhívni
a lakosság figyelmét arra, hogy
a könyvtárban is - minden hétfőn délután - hozzáférhető egy
számítógép, használják bátran!
Természetesen amennyiben nagyobb igény mutatkozna a lakosság részéről, és erről a képviselőiket tájékoztatnák, a képviselőtestület biztosan lehetővé tenné,
hogy a könyvtárban minden testületi ülés jegyzőkönyvének
egy-egy példánya nyomtatásban
is elhelyezhető legyen. Úgy gondolom, hogy a Cenki Híradóban
- figyelembe véve, hogy a lap
egy negyedéves hírösszefoglaló
- a község életében történt valamennyi eseménynek legalább
olyan fontos megjelenni, mint a
testületi ülések összefoglalóinak.
Ahogy eddig is, hírt kell adni
a közösséget érintő valamennyi érdekes eseményről, és nem
foglalhatja el az értékes oldalak
nagy részét egy olyan hírtömeg,
amely bár a közösség életéről
szól, de másutt is megtalálható
az érdeklődők számára.

A Képviselő-testület 2008.
december 11. napján megtartott
ülése közmeghallgatással indult,
melyen sajnos elég kevés érdeklődő volt jelen a lakosság
részéről. Ivánkovics Ottó polgármester beszámolt a megvalósult fejlesztésekről, majd ismertette az idei év kismértékű
adóemeléseit. Elmondta, hogy a
képviselő testület nem kívánta
a lakosság fokozódó adóterheit
tovább növelni, ezért az adóemelés az idegenforgalmi adó
esetében várható, de azt sem
érinti nagymértékben. Ezen
adónem emelése a lakosságot
közvetlenül nem érinti, hiszen
ezt az adót azok a turisták fizetik az Önkormányzat felé – a
szolgáltatókon (szállásadókon)
keresztül – akik megszállnak a
községben. Ezen adónembe befizetett forintokat felhasználva
tudja az Önkormányzat turisztikailag fejleszteni a települést.
(Megjegyzem: sajnos a befizetések mértéke egyre csökken,
hiszen a jelenlegi szállásadók
többsége arról számol be, hogy
a náluk eltöltött vendégéjszakák száma több éve nulla.) A
másik adónem, ahol a lakosság
magasabb díjat lesz kénytelen
megfizetni 2009. évben, a magánszemélyek kommunális adója. Ebben az adónemben 5-6 éve
nem volt változás. Az elmúlt
években 50 %-os kedvezményt
biztosított az önkormányzat,
mely kedvezményt 2009. évtől
25 %-ra csökkentette. (Megj.:
ezt a kedvezménycsökkentést
érzékeli a lakosság emelésként,
ezért emelkedett a befizetendő
összeg 4000 Ft-ról 6000 Ft-ra.)
A Széchenyi tér, mint faluközpont fejlesztéséhez szeretne az
Önkormányzat pályázati pénzt
nyerni. A fejlesztésből a teljes rekonstrukció megvalósulhat, szép
díszburkolatot kapna a tér, illetve
megoldódna a közvilágítás is, a
szentmiséről hazatérők biztonságosabban közlekedhetnének a
téli estéken is. Természetesen az
egyéb fejlesztéseket is szem előtt
kell tartani.
A közmeghallgatás bezárását
követően Ivánkovics Ottó beszámolt a testület előtt az elmúlt
hónap fontosabb eseményeiről,
munkájáról. Majd elfogadás-

ra került a 2009. év első félévének munkaterve. Ismételten
szükséges volt a Széchenyi tér
rekonstrukciójáról tárgyalni, hiszen a korábbiakban a testület
által elfogadott előzetes becslés
szerinti költségvetés a tervek elkészültével emelkedett. Döntés
született a leendő hulladékudvar
helyszínéről, a testület döntése
értelmében az esetleges helyszín
az ún. vállalkozói övezetben lesz,
a lakóövezettől megfelelően elhatárolva, de kellőképpen közel
ahhoz, hogy a tervezett célját
– a lakossági szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét – betölthesse. A hulladékszállítás kapcsán
a Rekultív Kft által a testület
részére biztosított kidolgozott árajánlatokból a képviselő testület
a lakosság részére legkedvezőbb
ajánlatot fogadta el, s annak
megfelelően módosította rendeletét. Majd elfogadta a magánszemélyek kommunális adójáról
szóló rendelet módosítását.
A Sportcsarnok használatára érkezett kérelem, és néhány
alapítványi és egyéb kérés megvitatását követően, a képviselőtestület elfogadta a házi segítségnyújtás szakmai programját.
A képviselő-testület határozatában felkérte Ivanics Ferenc országgyűlési képviselő urat, hogy
kezdeményezze a leghűségesebb
település cím megalapítását és
tegyen meg mindent annak érdekében, hogy Nagycenk ezen
címet elnyerhesse. Hosszasan
tárgyaltak az iskolával kapcsolatos felvetésről, miszerint több
szülő fejezi ki elégedetlenségét az oktatással kapcsolatban.
Nagyon égető ez a probléma,
hiszen a közösségnek is érdeke,
hogy jól működő iskolája legyen
a községnek. (Szerencsés lenne
a problémákat a szülői munkaközösség felé továbbítani, hogy
ezekről az iskola igazgatója értesülhessen, és mielőbb orvosolhassa azokat. A rossz hír szárnyakon jár, de érdemes a pozitív
eredményekről is említést tenni,
melyekről a honlapon és itt az
újságban is olvashatnak a kedves
szülők.)
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. január 29. nap-

ján megtartott ülésén egy sajnálatos kötelezettségének tett
eleget, el kellett fogadnia dr.
Horváth András települési képviselő lemondását. Dr. Horváth
András 20 évig, már az első képviselő-testületben is jelen volt.
A képviselő-testület határozatba
foglaltan fejezte ki köszönetét
munkájáért. Értékes hozzászólásai, szakmai tapasztalata sokszor
segítette a testület munkáját, melyet ezúton is szeretnék megköszönni. A Helyi Választási
Bizottság által felállított sorrend
alapján a megüresedett mandátumot Füzi Ernő független képviselő jelölt kaphatta meg, aki
a mandátumot elfogadta és az
esküt – miszerint a község érdekeit szem előtt tartva végzi
munkáját - letette. A képviselőtestület a KGB Bizottság új elnökének Lex Ernőt, új tagjának
Barasits Lászlót választotta meg.
A jelölést mindketten elfogadták, és azóta is felelősségteljesen
látják el feladatukat. Tekintettel
arra, hogy továbbra sincs alpolgármester dr. Horváth András
képviselő lemondását követően,
Horváth János veszi át a korelnök szerepét. Zárt testületi ülésen tárgyalta továbbá a testület
a közterület gondozói állásra
beérkezett pályázatokat. Az álláshelyre Zubrits József került
felvételre, aki kezdettől fogva
rendkívül szorgalmasan és lelkiismeretesen végzi munkáját.
Két ingatlan esetleges értékesítéséről hozott döntést a testület.
Vételi ajánlat érkezett a Gyár
utca 11. szám alatti üres lakás tekintetében, mely vételi ajánlatot
elutasították. Sajnos a Gyár u.
11. szám alatti lakások felújítása
elkerülhetetlen, mert azon lakásokban kerülhetnek elhelyezésre
néhány a Vám utca 6., illetve
a Gyár u. 1. szám alatti bérlakásokban élő bérlők. Mindkét
ingatlant értékesítette korábban
az Önkormányzat, s ezért az ott
érvényes bérleti szerződés alapján élő lakókkal kapcsolatban
elhelyezési kötelezettsége van.
A nagycenki 439/1 hrsz-ú ingatlan, a volt vágóhíd megosztása
és esetleges részbeni értékesítése ügyében akként határozott a
testület, hogy a területet részben
értékesíti a bérlők részére.

Bugledich Attila
tanácsnok úrnak, és a Nagycenki
Napköziotthonos Óvoda vezetőjének beszámolóit a testület tudomásul vette. Elfogadta
a Széchenyi István Általános
Iskola igazgatójának beszámolóját is, azonban kérdéseket tettek fel a képviselők az iskola
minőségbiztosítási
felmérése
kapcsán. Bemutatkozott a Lövői
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat két munkatársa és tájékoztatót adtak az általuk a jövőben nyújtandó szolgáltatásról, továbbá kérték a képviselő
testület tagjainak segítségét. A
képviselő-testület megvitatta a
Fertő-táj Világörökség Magyar
Tanács Egyesület tagsági feltételeit, annak hozadékát a Községre
nézve, majd utólagos jóváhagyásáról biztosította a polgármestert
néhány költségvetést is érintő
döntésében. Néhány, a településrendezési terv hibájának korrekciós javaslatát érintő ügy tárgyalását követően, egyéb napirendi
pontokban tárgyaltak támogatás
iránti kérelmet, és fejlesztési javaslatokra érkezett árajánlatokat.
Döntés született az orvosi lakás
szolgálati lakásként a védőnő részére történő kiadásáról, új műszaki ügyintéző alkalmazásáról, és a
Nagycenki Sport- és Díszgalamb
Szakosztály kérelméről is.
A Képviselő-testület 2009.
február 12. napi ülése az évi
közmeghallgatással indult, melynek fő témája az Önkormányzat
és szervei 2009. évi költségvetése volt. Ivánkovics Ottó polgármester ismertette az elképzeléseket, és kérte a megjelent
lakosokat, tegyék fel kérdéseiket.
Nagy László faszobrász úr tett fel
néhány, a közösséget érintő fontos kérdést, részben a Széchenyi
tér tekintetében benyújtandó
pályázatról, részben a megépítendő hulladékudvar helyszíne
vonatkozásában. A Széchenyi
tér rekonstrukciójára benyújtott
pályázat sikeréről sajnos még
nem tud senki sem beszámolni,
hiszen a pályázatok elbírálása

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Hétfő: 13-17 h
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8-16 h
Csütörtök: 13-16 h
Péntek. 8-12 h

még nem történt meg. Az esetlegesen kialakítandó hulladékudvarról pedig külön cikkben részletes információkat olvashatnak
a mostani Cenki Híradóban. A
közmeghallgatást követő testületi
ülésen a képviselők elfogadták a
2008. évi költségvetés II. módosítását, azzal a kéréssel, hogy a
meg nem valósult, tervezett fejlesztések a 2009. évi költségvetési évben valósuljanak meg. Az
Önkormányzat és szervei 2009.
évi költségvetésének I. tárgyalásakor, néhány költségvetést
érintő fejlesztés megvalósításának törlésére tettek javaslatot a
képviselők, azonban az iskolában
a tantermek padlózatának felújítását, az óvodában az ablakok
cseréjét, továbbá a könyvtár állományának fejlesztését, a község
úthálózatának, járdáinak javítását
továbbra is fontosnak, megvalósítandó célnak érezték. Ivánkovics
Ottó polgármester alpolgármesternek javasolta Bugledich
Attilát, aki a jelölést nem fogadta el, munkáját továbbra is
kizárólag tanácsnokként kívánja
ellátni, s ekként segíteni a közoktatási, művelődési s egyéb területen az Önkormányzat munkáját.
Ismét visszatértek a régi vágóhíd megosztás után értékesíthető
részének témakörére, s meghatározásra került, hogy a terület
5/6 részét kívánja értékesíteni
az Önkormányzat bérlők részére. 10 igen szavazattal fogadta
el a testület a Széchenyi István
Mezőgazdasági Szövetkezet kérelmét egy területének a rendezési terv hatálya alól történő kivonása tárgyában. Majd ugyanezen
arányban fogadta el a testület a
kerékpáros út kialakítása tárgyában befizetendő 15 %-os önrész
biztosítását.
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 26. napi
ülésén a testület egy újabb befektetőt hallgatott meg a községet
érintő fejlesztési terveiről, illetve
meghallgatta Pferschy Donát tájékoztatóját a Nagycenken tervezett Szociális Foglalkoztató
működtetési
elképzeléséről.
Ugyanezen ülésen került sor az
önkormányzat és szervei 2009.
évi költségvetésének II. tárgyalására, ahol elfogadásra került
a költségvetés. Ivánkovics Ottó
polgármester lemondott az őt évi
egyszeri alkalommal megillető
100.000,-Ft értékű támogatás-

ról, mely lemondását a képviselő
testület elfogadta. A magánszemélyek kommunális adójában
bekövetkezett adókedvezmény
csökkentés hatásainak vizsgálatáról vált szükségessé egy tájékoztató nyújtása, néhány lakos
által benyújtott panasz okán.
Ismételten kifejtettem, hogy az
adó differenciált kivetésére nincs
lehetőség, amennyiben van, akit
nagyon nagymértékben súlytana ezen adónem megfizetése, az
kérelmezheti a képviselő-testület
Szociális Bizottságától egyszeri
segély nyújtását. Terítékre került
az illegális szeméttelep KEOP2008-2.3.0 „Sopron térségi települési szilárdhulladék-lerakók
rekultivációja I. ütem” című pályázati forrásból történő rekultivációja. Reményeink szerint a
rekultivációs pályázat nyertessége esetén a rekultiváció önerő
biztosítása nélkül történhet meg,
mely több milliós terhet venne le
az Önkormányzat válláról. Zárt
ülés keretei között történt meg az
első lakáshoz jutók támogatására
benyújtott kérelmek elbírálása.
(A kérelmeket kizárólagosan zárt
ülés keretei között lehet elbírálni,
tekintettel a személyiségi jogok
védelmére.) Majd a licittárgyalásra kiírandó ingatlanok pontosítása történt meg. A képviselőtestület arról is határozott, hogy
felkéri Biró Bélánét, töltse be a
Szociális Bizottságban megüresedett külsős bizottsági tagságot.

Összefoglalóm befejezéseként szeretnék segítséget kérni
a lakosságtól! Több alkalommal érkezik felém megkeresés,
hogy járjak el azok ellen, akik
nem megfelelően tartják kutyáikat. Több édesanya kérését
tolmácsolva kérem a kutyatulajdonosokat, hogy az állataik őrzéséről megfelelőképpen
gondoskodjanak. Gondoljanak
arra, hogy néhány kiszabadult,
kóborló házi kedvencet egy-egy
kisgyermek részéről érkező váratlan mozdulat ingerelhet, azt
támadásnak érzékeli, és ebben
az esetben támad. Óvják meg
a gyermekeket azzal, hogy az
állatokat az állattartási rendeletünknek megfelelően úgy
tartják, hogy ne szabadulhassanak ki. A kerítéseket úgy
erősítsék meg, hogy az állat
ki ne szökhessen. Amennyiben
ezt biztosítani nem tudják, ne
tartsanak olyan állatot, amely
a környezetükre veszélyes lehet. Sajnos még mindig több
kóborló állattal találkozunk az
utcákon, s kénytelenek leszünk
ismét a község pénztárcájába
nyúlni, és megrendelni a gyepmester szolgáltatását, elvitetni
a kóbor állatokat, s büntetést
kiróni azon tulajdonosokra,
akik nem tartják megfelelően
az állatokat.
Filátz Józsefné
jegyző

Újjáalakult a Nagycenkért
Alapítvány
A Nagycenkért Alapítvány 2009.
február 25-én együttes alapítóikuratóriumi ülést tartott, amelynek eredményeképpen módosításra került az Alapszabály.
Továbbá a lemondott kuratóriumi tagok helyébe új kurátorok kerültek megválasztásra. A
Cégbíróság állásfoglalása értelmében a kuratóriumi elnök az
alapítóktól független személy
lehet csak, azaz nem töltheti be
ezt a tisztséget a mindenkori polgármester, így elnökválasztásra
is sor került.
Az új kuratórium tagjai:
Elnök: Horváth László
Tagok: Dr. Hudomelné Dózsa
Margit, Filátz Józsefné, Brummer
Gábor, Garamvölgyi Gyula,
Gráf Gyula, Kenessei Károly,
Ivánkovics Ottó

Dr. Szakál Mária és dr. Horváth
Andrásné leköszönt kuratóriumi tagok munkáját ez úton is
köszönöm.
Egyben kérem Önöket, hogy
adójuk 1%-ának felajánlásával továbbra is támogassák a
Nagycenkért Alapítvány községünkért végzett munkáját.
Adóbevallásában az 1%-os rendelkezést az alábbi hivatkozással
teheti meg:
Nagycenkért Alapítvány
Adószám: 18525209-1-08.
Támogatásukat a Nagycenkért
Alapítvány kuratóriuma nevében
előre is köszönöm!
Tisztelettel:

Horváth László
kuratóriumi elnök

A hulladékudvarokról
Az utóbbi időben sok szó esik Nagycenken
is a hulladékudvarokról, és sajnos számos téves információ is napvilágra kerül.
Mint bizonyára Önök is tudják, a Cséri
Hulladékgazdálkodási Projekt (amelynek
keretében Cséren épülne meg a térség új
Hulladéklerakója, Sopron gesztorságával)
hulladékudvarok kialakítását is tartalmazza
több helyszínen, köztük Nagycenken is. Én
az első pillanattól kezdve támogatója vagyok
ennek a tervnek, (amelyet a képviselő-testület többsége is támogat) és annak is, hogy a
tervezett hulladékudvar az eredetileg kijelölt
helyen, a vállalkozói övezet lakott területhez
legközelebb eső részén kerüljön kialakításra.
Alábbiakban rövid összefoglalót olvashatnak
arról, mi is az a hulladékudvar valójában.
Talán sikerül ezáltal meggyőzni a kétkedőket, hogy nem egy újabb szeméttelep épülne Nagycenken, hanem éppen ellenkezőleg:
a környezetünk védelmét szolgáló kulturált
létesítménnyel gazdagodna a falu.
A szelektív gyűjtési rendszer sajátos elemei
a hulladékudvarok. A hulladékudvar részben
azoknak a hulladékoknak az átvételére szakosodott, amelyek a háztartási gyűjtőedényekben nem helyezhetők el, illetve azokra,
melyeket a lomtalanítási akciók során sem
szállítanak el. Így az elkülönítve gyűjtött
másodnyersanyagokon kívül itt lehet leadni a
nagydarabos hulladékokat (lomokat), kisebb,
a lakások bontásánál, átalakításánál keletkező hulladékokat, és a háztartási veszélyes
hulladékokat. Csak lakossági hulladékokat
fogadnak. Rögzítik a hulladékok mennyiségi és minőségi adatait, és rövid időn belül
elszállítják hasznosító vagy ártalmatlanító
telephelyre. A hulladék lerakása helyi lakosok számára meghatározott mennyiségben
általában ingyenes.
A hulladékudvarokban gyűjthető hulladékok köre:
• másodnyersanyagok (papír, üveg, műanyag-flakon, fólia, fémhulladék, fém
italosdoboz, fahulladék, textilhulladék,
zöldhulladék),
• darabos hulladékok (gumiabroncs, hűtőszekrény, háztartási tárgyak és berendezések, elektronikai hulladékok),
• lakossági veszélyes hulladékok (szárazelem, akkumulátor, gyógyszer, festék- és
lakkmaradékok csomagolóeszközeikkel,
sütőzsírok, növényvédőszer-maradékok,
fénycső és izzó),
• lakossági építési, bontási hulladékok.
A hulladékudvarok kialakítása
A hulladékudvar kialakításánál figyelembe veszik a település szerkezetét, a könnyű
megközelíthetőséget (utak, távolság), a működtetéshez szükséges közműcsatlakozások
meglétét, a bekeríthetőséget, a regionális hulladékhasznosító létesítmények elhelyezkedését és megközelíthetőségét. Belvárosokban
általában a sűrűn beépített területeken, a
főútvonalakról nyíló mellékutcákban he-

lyezik el. Külső városközpontokban az önkormányzati hivatalok, intézmények, bevásárlóközpontok környékén alakítják ki.
A hulladékudvarok területigénye a gyűjtőedények számától, nagyságától, a kiegészítő
létesítmények területétől függ. (Minimálisan
400 m2, de figyelembe kell venni a későbbi
bővíthetőséget is. A tervezett nagycenki hulladékudvar kb. 1200 m2-es lenne.) Nagyon
fontos, hogy a lakosság és a környezet biztonsága ne kerüljön veszélybe.
A hulladékudvarokat szilárd burkolattal,
térvilágítással látják el. A hulladékudvar
megközelíthető személygépkocsival, utánfutóval, 3,5 tonnánál kisebb tehergépkocsival
és természetesen gyalogosan is.
Nyílt téren konténerben tárolják a biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmú
zöldhulladékokat és az építési, bontási hulladékokat. A veszélyes hulladékokat fedett
helyen (fedett-zárt területen vagy konténerben) vagy nyílt téren (kettős falú vagy kármentővel felszerelt, zárható gyűjtőedényben)
lehet tárolni. A hasznosítható hulladékokat
fedett-zárt vagy fedett-nyitott területen célszerű elhelyezni.
A bekerített hulladékudvarokat őrzik is.
Szakszemélyzet végzi a biztonságos átvételt és nyilvántartást. A lakosság számára
egyértelmű tájékoztatást függesztenek ki. A
hulladékudvarok megfelelő működtetése érdekében, az optimális kialakításon felül, a
lakók szabadidejét is figyelembe vevő nyitva
tartást kell meghatározni és rendszeres, részletes információkkal kell ellátni őket.
Miért hasznos, ha van hulladékudvar
településünkön?
Mert ennek segítségével Ön is jelentősen
hozzájárulhat környezetünk védelméhez, hiszen:
Az itt elhelyezett hulladékok tárolása és
későbbi lerakása, illetve újrahasznosítása a
környezetvédelmi előírások betartásával történik.
Az akkumulátor, szárazelem stb. hulladékudvarban történő elhelyezésével csökkenthető a háztartási hulladékba kerülő veszélyes
hulladékok mennyisége.
A másodnyersanyagok (pl. papír, üveg,
fém, műanyag) a hulladékudvarból először
feldolgozásra, majd alapanyagként a termelésbe kerülnek, kímélve Földünk nyersanyagkészleteit.
Eltűnhetnek az illegális hulladéklerakók településünkről
Mindezeket figyelembe véve, úgy vélem,
nagyon jó lenne, ha Nagycenken is megépülne
egy ilyen létesítmény. Természetesen ez csak
a Cséri Projektpályázat sikere esetén valósulhat meg (amely 100%-os támogatottságú),
hiszen Önkormányzatunk - sajnos – önerőből
nem tudja finanszírozni ezt a több tíz millió
forintos beruházást. Olyannyira nem, hogy
2009-es költségvetésünk 15 millió forintos

Példa hulladékudvar kialakítására:

1. Fogadóépület
2. Zárt hulladéktároló
épület
3. Targoncatároló
4. Fedett konténertároló
5. Szabad konténertároló
6. Homoktároló

7. Térvilágítás
8. Közlekedési terület
9. Zöldterület
10. Tartalékterület
11. Kerítés
12. Bejárat

hiánnyal tervez, vagyis jelen állapot szerint
ennyi hitelt kell felvennünk ahhoz, hogy rendben működjön a falu. A maga eszközeivel a
képviselők és a polgármester úr is hozzájárul
a takarékoskodáshoz, hiszen a testületi tagok
továbbra is (mint 1990 óta mindig) társadalmi munkában, mindennemű ellenszolgáltatás
nélkül végzik munkájukat, míg Ivánkovics
Ottó polgármester úr a neki járó juttatások
közül 100.000Ft-ról lemondott, így 2009-ben
6.420.000Ft helyett csupán 6.320.000Ft-ot
tesznek ki a polgármesterrel kapcsolatos kiadások a költségvetésben. Igyekszünk tehát
magunk is takarékoskodni, és bízunk abban,
hogy pályázati forrásból megvalósul e környezetünk védelmét szolgáló beruházás.
Bugledich Attila
képviselő

A hulladékgyûjtõ
edények cseréjérõl
A Rekultív Környezetvédelmi és
Hulladékhasznosító Kft. már tavaly felajánlotta, hogy az arra jogosultak csökkentett űrmértékű konténerekre cserélhetik a
nagyobb kukákat. Egy vagy kétszemélyes
háztartás jogosult a 60 literes, - háromszemélyes háztartás a 80 literes konténer használatára. Az erre vonatkozó törvény alapján
lehetőség van, - egyedi igény szerint, - a
110 vagy 120 literesnél nagyobb űrmértékű
hulladékgyűjtő kihelyezésére is.
Aki már jelezte a Hivatalban csereigényét, annak nincs tennivalója, aki azonban
még nem tette meg, de igényt tart a meglévő hulladékgyűjtő edényének a cseréjére,
vagy újat szeretne vásárolni, igényét közvetlenül a Rekultív Környezetvédelmi és
Hulladékhasznosító Kft. munkatársainál
jelentheti be (tel.: 544-088). A jelenleg kedvezményben részesülők (pl. 70 éven felüli
egyedállók) ingyenessége továbbra is megmarad, nekik nincs ezzel kapcsolatos tennivalójuk.

Kedves Olvasóink! Az alábbiakban Ivánkovics Ottó polgármester úr
gondolatait olvashatják. (Szerk.)
Tisztelt Nagycenkiek!
A régi labdarúgó pálya melletti platánfa-sorról sajnos már
évek óta kisebb-nagyobb faágak
töredeznek le, amelyek már az
alattuk parkoló autókban is kárt
tettek. Fontos lenne a fák szakszerű visszanyesése, de erre vonatkozóan a Közútkezelő Kht-val
még nem sikerült megállapodni. Az Önkormányzatnak nincs
anyagi lehetősége a költségek
teljes viselésére. Ezért átmeneti
megoldásként a Közútkezelő Kht.
a forgalom elől elzárta a parkoló
érintett részét, ami sajnos a turistaszezon kezdetére problémát fog
okozni. Az önkormányzat pedig
kiegészítő táblát készíttetett, ami
a veszélyhelyzetre hívja fel a helyi lakosok és az ide érkező látogatók figyelmét. Parkolni csak
saját felelősségre lehet az említett
útszakaszon.
***
A Dózsa körút és az általa
határolt utcáink lakói egyre nagyobb felháborodással tapasztalják, hogy amint felerősödik a
szél, megszűnik a közvilágítás az
említett terület egy részén, vagy
éppen a teljes falurész sötétségbe
borul. Ez nem csak kellemetlen
az ott közlekedő gyalogosok, kerékpárosok de még az autósok
szempontjából is, hanem a közbiztonságra is problémát jelenthet,
továbbá a közlekedésbiztonságra
is. Ezt támasztja alá a napokban
történt baleset, amikor is az érintett útszakaszon egy kerékpáros
ütközött egy autónak. Az áramkimaradást az E-On Zrt. alvállalkozója lehetőség szerint egy napon
belül kijavítja, de sajnos többször
előfordult, hogy - főleg hétvégi
napokon - több napot követően
állt helyre a közvilágítás.
Az elmúlt években folyamatosan, többször jeleztük telefonon
és írásban is az áramszolgáltató
felé az áldatlan állapotból adódó problémákat, de sajnos ennél
többre egy önkormányzat nem
képes. Nem vagyunk hatóság,
hogy így nyomatékosítsuk jogos
igényünket a helyzet végleges
megoldására. Az E-On területi vezetőjének ígérete szerint a
napokban közösen járjuk be az
érintett útszakaszokat annak érdekében, hogy felmérhessük: mi
okozhatja a problémát? Nagy

valószínűséggel vezetékek érhetnek össze vagy faág okozhatja a
zárlatot, ami a biztosíték lekapcsolásához vezet. Éppen ennek
érdekében nyestük meg egy hónapja a Rákóczi utca elején lévő
fákat, de sajnos ettől sem javult
a helyzet. Türelmüket kérve bízom abban, hogy végre sikerül
megoldania az áramszolgáltatónak problémát, ellenkező esetben
akár a közvilágítási számlák kifizetését is késleltetni fogjuk, jobb
híján.
***
2009. május 23-24-én immár második alkalommal megrendezésre kerül az “Ikva Parti
Mulatságok” elnevezésű, teljes
hétvégét lefedő programsorozat.
Az elmúlt évi sikeren felbuzdulva
a vasárnapi napra ismét meghirdetjük a főzőversenyt “Nagycenki
Izviadal” néven, amelyre még néhány csapat jelentkezését várjuk.
Az értékes díjakat, a tüzelőt és a
sertéshúst biztosítjuk, de a többi alapanyag és a jó hangulat
megteremtése a versenyzők dolga. A szabad tűzön megfőzendő
étel fajtája szabadon választható.
Jelentkezni Major Zsolt mesterszakácsnál vagy nálam lehet.
***
Ma sajnos minden felől a válsággal kapcsolatos félelmekről,
változásokról, vélt vagy valós
lépésekről hallunk. Sajnos a soproni régiót - így Nagycenket is
- fokozottan érinti ez a folyamat.
Az elmúlt 2-3 hónap alatt duplájára nőtt a nagycenki álláskeresők
száma! Míg az elmúlt években
13-17 fő között mozgott, addig
ez a szám február végére megközelítette a 35-öt, és ahogy hallhatjuk lépten-nyomon: a neheze még
csak ez után jön. Összefogásra
van szükség, de sajnos ebben a
“politikai elit” kevésbé mutat jó
példát egyenlőre, így a terheket
még nehezebb elviselni. Az átlagember azt érzi, hogy már megint
rajta csattan az ostor. Ilyen körülmények között az önkormányzatokra is nagyobb feladat hárul.
De a lehetőségeink még korlátozottabbak, mint valaha. Hisz a
csökkenő állami támogatások és
önkormányzati bevételek mellett
erőnkből nem futja az, hogy a
meglévő hiteleink mellett munkahelyeket létesítsünk állásukat
veszített társaink számára. De

három dologgal biztosan segíthetünk:
1., Vegyük igénybe még jobban
a helyi vállalkozóink szolgáltatásait. Ne a szomszéd faluba, vagy
a városba menjünk fodrászhoz,
étterembe, vagy éppen bevásárolni. A helyi iparossal, mesteremberrel dolgoztassunk. Családi ünnepeinket - ha még futja rá - helyi
étteremben tartsuk. Ezekhez az is
kell, hogy az érintett vállalkozók
is mérsékeltebb árakkal dolgozzanak lehetőség szerint. Így elérve
azt, hogy ne érje meg távolabbra
menni élelmiszert vásárolni, autót
szereltetni, tüzifát, gabonát venni,
stb. Ha ezekkel a lépésekkel csak
1-2 helyi lakosunk munkahelyét
mentjük meg, már megérte!
2., Még nagyobb empátiával
legyünk falubeli embertársaink
felé! Vegyük észre, ha segítségre
szorul, de nem meri elmondani.
Tényleg néha egy emberi szó is
sokat tud jelenteni. Béküljünk ki
a rossznak vélt szomszédunkkal,
hisz őt is hasonló gondok foglalkoztatják, és lehet, hogy csak
emiatt sértődtünk meg egymásra. Ahogy Széchenyi Istvánnak
mondta az édesapja: bármikor lehet újrakezdeni! És érdemes is!
3., Polgármesterként köteleségemnek érzem, hogy segítsek a
legrászorultabbakon, az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe kerülteken, ha csak szerény mérték-

ben is. Azon túl, hogy eddig sem
és ez után sem tartok igényt semmilyen jutalmazásra, 100 ezer forintos keretet nyitok arra, hogy a
hozzám fordulókon - vagy éppen
azokon, akiken az Önkormányzat
a rendeletek miatt már nem tud
adni - segíthessek. Akin tudtam,
eddig is megpróbáltam segítni, de
azt gondolom, hogy ezt rendezettebb keretek közé kell helyezni,
amihez a Máltai Szeretetszolgálat
Soproni Csoportja fog segítséget
nyújtani.
Tudom, hogy van, aki erre
is azt mondja, hogy “kampányfogás”, már a választásokra készülök. Tőlük csak azt kérdezem
tisztelettel: kihúzza-e 2010 őszéig Magyarország államcsőd nélkül? Lesz-e még önkormányzatiság addigra? És ha igen, milyen
korlátokba szorítva? Senki nem
tudja megjósolni, hogy mi vár
ránk az elkövetkezendő hónapokban, években. De bízom benne,
hogy egyre többen fognak kezdeményezésem mellé állni olyan
helyi vállalkozók, magánszemélyek, akik a bajban sem felejtenek
el emberek maradni. Köszönöm
nekik önzetlenségüket! Ne felejtsük: bármikor bennünket is
érinthet még ennél is jobban a
válság!

Tisztelt Nagycenkiek!

nem erkölcsi támogatásban mérhető) szolidaritási alapot hozunk
létre mindazok számára, akik az
elmúlt években Nagycenken munkahelyükön vagy magánéletükben - zaklatás, lelki terrorizálás, rosszindulatú feljelentések
szenvedő alanyai voltak, vagy
azok még ma is. Várjuk minden jóérzésű, embertársai iránt
empátiával viseltető nagycenki
jelentkezését, csatlakozását, és
persze azokét is, akik érintettjei
lehettek, lehetnek ilyen atrocitásoknak. Csatlakozni – és ezzel
erkölcsi támogatását kifejezni
- nagyon egyszerűen tud bárki,
a mindencenkiert@citromail.hu
e-mail címre küldött üzenettel.
A csatlakozók adatait bizalmasan kezeljük.

Amint a polgármester úr
által írottakból is kitűnik, a
gazdasági válság sajnos már
itt Nagycenken is érezteti hatását. Lehetőségeinkhez mérten
- kapcsolódva polgármester úr
nagylelkű felajánlásához – mi
is igyekszünk segíteni a rászorulókon, a Cenki Híradó szerkesztéséért járó összegből a
nehéz helyzetben lévő családok
általános iskolás gyermekeit támogatjuk, hogy anyagi okokból ne kelljen itthon maradniuk,
miközben osztálytársaik kirándulnak.
Azonban úgy vélem, nem
feledkezhetünk meg a más
okokból bajba jutott embertársainkról sem. Ezért férjemmel,
Bugledich Attilával együtt – egy
jelképes (nem forintokban, ha-

Ivánkovics Ottó
polgármester

Benke Éva
szerkesztő

Kastélyszálló: Húsvéti vásár az udvaron Trencsér Fáni néni: 98 éves a falu
A helyieket is várja a remek konyha

Az Étterem és bor kalauz legutóbbi kiadásában a nagycenki
Széchenyi kastélyszálló is előkelő minősítést kapott. A házigazdák, Csák Péter és Szabó Éva szeretnék, ha a helybelieknek is
törzshelyükké válna az elegáns környezetben finom ételeket
kínáló éttermük.
Az Étterem és bor kalauz egy olyan kiadvány, mely összegzi a
névtelen tesztelők segítségével évről-évre begyűjtött adatokat. A
tesztelők feltérképezik az egyes éttermeket, majd a tapasztalatok
alapján pontozzák, minősítik azokat. Vizsgálják többek között az
ételek alapanyagát, azok minőségét, frissességét, szezonalitását. A
kivitelezést, a teljesítmény állandóságát, az árak és a kínálat viszonyát, illetve azt, hogy a szerviz és a borlap megfelel-e a konyha
színvonalának. Mindez elég szigorúan hangzik, nagy kihívás is az
étteremtulajdonosoknak, séfeknek, hogy jól szerepeljenek ezen a
megmérettetésen.

A Széchenyi kastélyszálló házigazdái büszkék arra,
hogy az elérhető 12 pontból 9,5-öt kaptak. A tesztelők
úgy fogalmaztak, hogy „a konyha a vidéki kastélyszállók élvonalába tartozik”.

- Nagycenkre érkezésünkkor családi vállalkozásban kezdtünk a
szálloda felújításához. A konyha vezetését a fiunkra bíztuk, aki több
éves külföldön szerzett szakmai tapasztalatát adta át a nagycenki kollégáknak, akik azóta is ebben az irányban folytatják a munkát. Talán
ennek a csapatmunkának köszönhető, hogy bekerülhettünk a 2008-as
étteremkalauzba – meséli Szabó Éva.
- Ételeink elkészítésénél a mai kor táplálkozási igényeihez alkalmazkodunk, a szezononként megújuló étlapunkban ugyanúgy
megtalálhatóak az európai ízlésnek megfelelő modern ételek, mint
a tradicionális magyar konyha ízei. Ételeinkkel minden évben jelen
vagyunk a soproni Rotary bálon, ahol rendszeresen pozitív visszajelzést kapunk. A vendégek már számítanak az általunk készített
kulináris kuriózumokra. Az idei év témája a „Híres emberek kedvenc ételei” volt, mi Crestencia grófnő libamájjal töltött fürjecskéit
készítettük el, ami régies megfogalmazásban így hangzik: erdők apró
madarát zabos lúdfi májával töltöm, lepénnyel dúsítom, gombaágyon
tálalom és Fenségednek ajánlom”.
A kastélyszállónak több visszatérő vendége van, köztük számos közismert személyiség,
mint például Habsburg Eilika, aki a Magyar Lovasterápia
Szövetség alelnöke, Markó Iván balettművész, Eperjes Károly, Mécs
Károly, Makai Sándor színművészek, Csepregi Éva előadóművész,
Ökrös Oszkár cimbalomművész, Bajtala Emese hárfaművész, és
Danny Blue mentalista.
- Szeretnénk, ha a kínálatunkat a helyiek is megismernék, őket
is várjuk a különféle rendezvényeinkre!
Legközelebbi programunk a húsvéti kirakodóvásár lesz, nagyszombaton délelőtt 10 órától kézművesekkel, gyerekprogramokkal
várjuk a nagycenkieket is.

legidõsebb embere

„Én akkor vagyok boldog, ha adhatok valakinek!”
A Trencsér név ismerősen cseng Nagycenken, a
Gyár utcabeli kocsmát hívják így egykori tulajdonosai
után még napjainkban is.
Az utolsó Trencsér, az idős
Franciska néni az egyetlen
még élő viselője e névnek.
Fáni néni egyedül él, de nem
magányosan. Ma is aktív, azt
mondja, a mozgás a titka a jó
egészségnek.
A kapuhoz épp egyszerre érkeztünk Pölcz Ildivel, az önkormányzat szociális gondozójával, a nagymamájához ő kísért el. Az
udvaron egy vidám kiskutya ugrált körül, olyan, amelyiken látszik, hogy szereti a gazdája. A fenyők alja telis-tele nyíló hóvirággal – itt gondos kezek munkálkodnak. Fáni néni kicsit izgatottan
fogadta a látogatás hírét, de kis idő elteltével már a régmúltbeli
történeteket elevenítette fel – kérdezni se kellett, én csak figyeltem, és hallgattam…
A nagycenki Gyár utcában 1911. február 17-én megszületett egy
kislány. Két lány és egy fiú testvérével nevelkedett, majd 25 évesen
férjhez ment. Peresztegen dolgoztak a férjével az ottani Hangya
Szövetkezetben, gyűjtötték apránként az építőanyagra valót, kicsinyenként mindent összeszedtek, hogy aztán Nagycenken házat
építsenek. Csakhogy a fiatalasszony egyedül maradt, az ura 33 éves
korában meghalt. Nehéz idők jöttek.
Kapálásból, disznótartásból teremtette elő Fáni néni a fiainak,
ami kellett. Talpraesett, erős asszony volt, ma is az. Négy unoka, hét
dédunoka dédije, aki összetartja a nagycsaládot, akiből erőt meríthet
a legifjabb generáció is. Egyedül él, de naponta látogatják, sokszor
nála gyűlik össze az egész család. Ildi meséli, hogy nőnapon itt volt
mindenki, közös névnapozást tartottak, és Fáni néni még táncolt is!
Kérdezem, hogy van, egészséges-e? (Persze, miért gondoljuk, hogy
aki öreg, az törvényszerűen beteg is?!)
- Olyan ügyes doktornőnk van, neki köszönhetem, hogy ilyen jól
vagyok még ma is. Aki időben elmegy hozzá, annak tud segíteni. Jól
ismer, rögtön tudja, mi a baj – mondja Fáni néni.
- Szerencsére nincs gyakran baj – veszi át a szót Ildi. – Legutóbb
is egy kiújult visszérbetegség miatt kellett kihívni a doktornőt, a dédi
meg csak szabadkozott, hogy „jaj, már megint hozzám kell jönnie”.
A doktornő nevetve mondta: Fáni néni, két éve voltam magánál! A
dédi rendszeresen rádiót hallgat, tájékozott a világ dolgairól, hétvégeken még maga főz – rántott csirkét magának, s a csont miatt
a kiskutyának! - és már alig várja, hogy kimehessen a kertbe kertészkedni, veteményezni. „Maga kapával a kezében fog meghalni”
- mondta neki valaki viccesen, de van benne igazság. Tele van ültetve
az egész kert – mondja Ildi.
Kíváncsiskodom, mi ad neki ennyi erőt, ilyen egészséget?
- A sok mozgás. Mozogni, mozogni kell! Én nem tudok leállni. Az
ember egész nap tesz-vesz, az időt valahogy el kell tölteni. Várom a
tavaszt, azt, hogy a kertben dolgozhassak, és adhassak abból, amim
van. Én nem szeretek kérni, de adni annál inkább. Akkor vagyok
boldog, ha adhatok!
Fáni néni olyan eseményekről is mesélt, amelyek történelemkönyvbe valók. A családi legendárium őrzi a történetet, mely
szerint Fáni néni anyai nagyapja, Fekete Sándor, mint a falu
elöljárója egyike volt azoknak, akik a vállukon, titokban, szántóföldeken át csempészték haza gróf Széchenyi István holttestét
Nagycenkre.

Visszatekintõ

SULINFO

olvasmányélményeikről, mesékkel kapcsolatos ismereteikről.

Az első három hónap 2009-ben

Az irodalmi színpadosok előadása nagy
sikert aratott a Falukarácsonyon

A pásztorjáték csodálatos élmény volt mind
a gyerekeknek, mind a közönségnek

Az ovisok farsangján
sok ötletes jelmezt lehetett látni

Irodalmi színpadosaink a március 15-i
megemlékezésen is színvonalas műsort adtak

Már látogatható az óvoda
és az iskola honlapja
Két intézményünk, az óvoda és az
iskola is büszkélkedhet már honlappal. Címük: www.jzita.tvn.hu (óvoda),
www.cenksuli.honlapepito.hu (iskola),
de elérhetők a nagycenki honlapról is.

A második félév a bizonyítványosztással
és a szülői értekezlettel kezdődött.
Megemlékeztünk a magyar kultúra
napjáról. Dr. Borbély József, a NyugatMagyarországi Egyetem adjunktusa tartott
előadást a globalizációról és térségünk nemzeti identitásáról, ezek összefüggéseiről. Az
esemény kezdetén a köszöntők után iskolánk
diákjai műsorral kedveskedtek az előadónak
és a szép számú közönségnek. Az előadás
kerekasztal-beszélgetéssel zárult, ahol lehetőség volt az előadóval beszélgetni.

Februárban nagy sikert értek el labdarúgó palántáink! A Sopronban február 7-én, szombaton megrendezett SVSEGOLDSMIDT Kupán gyermek labdarúgóink
az SVSE Sopron, a Bük és a Fertőszentmiklós
csapatát megelőzve a második helyen végeztek a Matáv Sopron mögött. Ráadásul a
legjobb támadó is a mi csapatunkból került
ki! Gratulálunk a csapat tagjainak: Marton
Adrián, Balogh Botond és Turi Richárd
ovis, Molnár Krisztián és Varga Máté elsős,
Söveges Fábián és Módos Máté másodikos tanulóknak, és felkészítőjüknek, Lajber
Sándor tanár úrnak!
Az elsősök beíratására készülve részt vettünk a Balázsoláson, és játszóházat szerveztünk leendő elsőseink részére.
Nagyon sikeresek voltak farsangjaink.
Az alsó tagozatosok délutánját a rengeteg
jelmez, a felső tagozatosokét a színvonalas
osztályszereplések tették emlékezetessé.
Iskolánkban rendeztük meg a környékbeli
települések alsó tagozatosainak mesevetélkedőjét, melyen a gyerekek számot adhattak

Márciusban az elsősök beíratásakor nagy
örömünkre az óvodából jelzett gyermekek
szüleinek mindegyike a nagycenki iskolát
választotta, sőt még egy Nagycenkre költöző család is a mi első osztályunkba íratta
gyermekét.
A hónap elején gyermekneveléssel összefüggő sikeres előadást szerveztünk a szülők és a pedagógusok részére. Ugyancsak az
aulában vállalkozói fórumot is tartottak az
érdeklődők számára.
Mészáros Imre első, Pajer Brigitta és Szabó
Bence harmadik helyezést ért el a Sopronban
rendezett kerületi hittanversenyen, így ők
tovább jutottak a megyei fordulóba!
Iskolánk művészeti csoportjai és volt
tanulói közreműködésével ismét nagyon
színvonalas műsorral emlékeztünk meg a
március 15-i forradalomról és szabadságharcról. Köszönet a felkészítőknek – különösen Paárné Kelemen Anikó tanárnőnek -,
a szervezőknek és minden segítőnek.
Folyamatosan zajlik az iskolai szintű,
nemcsak a diákok, de a szülök közt is nagyon
népszerű Széchenyi-vetélkedő. A helytörténet szakkörösök rengeteg munkával készítik
elő az újabb fordulókat, szinte percek alatt
elfogynak a kérdőívek, tesztek.
Önálló honlapja van iskolánknak! A
Bugledich Attila és Polgárné Horváth Ágnes
által készített, a készítőknek és Tóth Tibor
tanár úrnak köszönhetően folyamatosan frissített oldalon - melynek címe: www.cenksuli.
honlapepito.hu, de a Nagycenk honlapról is
elérhető - aktualitások, fontos információk,
fotók, régi tablók is megtalálhatók.
Szabó Attila
iskolaigazgató

SPORT
Az asztalitenisz
szakosztály hírei
A Nagycenki Sportegyesület asztalitenisz
szakosztályának új vezetője Fekete Ferenc
(Bálint) lett, aki a szakosztállyal kapcsolatos
feladatokat Winkler Ernővel közösen látja el.
Winkler Ernő a következőket osztotta meg
velünk:
„Továbbra is két bajnokságban veszünk
részt: a Sopron városi, és a Győr-MosonSopron megyeiben. A bajnokságok felénél tartunk, jelenleg középmezőnyben vagyunk.
Megrendeztük a 2008-as évi “Családi
Asztalitenisz Bajnokságot” is, melyen 12 csapat indult. A helyezettek a következők:
I. Fekete család
II. Bene család
III. Ragats család
Elindultunk a “Sopron-Fertőd Kistérségi
Bajnokságon”, ahol csapatban az első helyezést értük el. A csapat tagja Fekete Ferenc és
Winkler Ernő volt. Az egyéni verseny nyertese
Winkler Ernő lett.
Nagy öröm számunkra, hogy péntekenként
nagyon sok gyereket köszönthetünk az edzéseinken. Ennek nagyon örülünk, továbbra is
örömmel várjuk a pingpongozni vágyó gyerekeket!”

Galambok seregszemléje

Nagycenken, a Sportcsarnokban rendezte első nagyszabású kiállítását a Galambtenyésztők
Soproni Egyesülete és a Nagycenki Sport-és
Díszgalamb Szakosztály.
Több mint 400 galambot hoztak el a tenyésztők erre az alkalomra a bíráló bizottság
és az érdeklődők elé.
Gráf Gyula szakosztályvezető - aki fő
szervezője és rendezője volt az eseménynek
- szeretné, ha hagyományt teremtve évente
megrendezhetnék ezt a seregszemlét. A megtartott bírálaton több mint tíz kategóriában
hirdettek győztest, illetve adtak kiváló minősítést, tisztelet - és különdíjakat. A nagycenkiek
közül - Gráf Gyulán kívül, akinek a galambja
kiváló minősítést nyert - elismerésben részesült Molnár László, Szakály László, és Tóth
László.
Hidegh Róbert a helyi önkormányzat különdíját kapta postagalambjaiért (a versenyen
nem vett részt).

Egyházközségi hírek
Az egyházközségi képviselő-testület idei
első ülését február 1-én tartotta. A téma
az egyházközség gazdasági helyzete volt.
Zárszámadást végeztek, és megvitatták a
2009. évi költségvetést. Henczel Szabolcs atya
örömmel számolt be arról, hogy a képviselők
között példaszerű az együttműködés, lelkesen, egymást segítve végzik a dolgukat. Az
atya úgy véli, ha mindenki ilyen lenne, akkor
Nagycenk egészét tekintve is megvalósulhatna
az egység a széthúzás helyett.
A képviselő-testületi ülésen a következő
döntések születtek:
2009. évtől az egyházközségi adó egységesen 3000 Ft/fő lett.
Sírhely megváltása nagycenkieknek 1-es
sírhely esetén 10.000 forint, 2-es sírhely esetén 20.000 forint, 3-as sírhely esetén 30.000
forint lett.
Nem nagycenki lakosoknak ez a következőképp alakul: 1-es sírhely 30.000 forint,
2-es sírhely 50.000 forint, 3-as sírhely nincs.
A mauzóleumi belépő új ára felnőtteknek 500,
gyereknek 300 forint lett.
A nagycenki egyházközségben 2008-ban
számos beruházás történt. Kálmán Imre atya
felújíttatta az irodát, és kihangosítókat szereltetett fel. Henczel Szabolcs atya új liturgikus
kellékeket, mikrofonokat szerzett be, intézkedéseinek köszönhetően megújult a szentély, a
szentély világítása, és a padfűtés a templomban. Lelkipásztorunk úgy véli, a templombelsőt érintő munkálatok egyelőre befejeződtek,
nyáron kerül még sor az orgona felhangolására. A hangsúlyt a továbbiakban a templom
külsejének tatarozására kell fordítani.
Minden hónap 13-án Katona Farkas O.
Cist., a ma Zircen élő nyugalmazott hidegségi
plébános mond szentmisét, Fatimai körmenettel. A Fatimai Szűzanya tiszteletének ezen a
vidéken ő volt a meghonosítója. A zirci ciszterci apátságbeli otthonából csak ezeknek a
miséknek a kedvéért jön el Nagycenkre.
Az elsőáldozásra az idén május 24-én kerül sor. Szabolcs atya azt szeretné, és a felkészítés során mindent meg is tesz azért, hogy
ez az esemény minden elsőáldozó gyermek
számára egy életre szóló emlék legyen.
Azok a nagycenki hívek is maradandó élményre számíthatnak, akik részt vesznek a
Szabolcs atya által vezetett, június 28-tól július
3-ig tartó római zarándoklaton. Az út során
megtekintik Róma világi és antik nevezetességeit, a keresztény Rómát, és jelen lehetnek egy
pápai audiencián. Az út során szerzett élményekről a Cenki Híradóban beszámolunk majd.

Húsvéti miserend

Újságot írta és szerkesztette:
Benke Éva és Rozmán Orsolya
Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Nagycenk
Szedés, nyomás: Stamp Design, Sopron

Virágvasárnap de. 10 órakor lesz szentmise a templomban, amely azonban nem az
épületben, hanem a templom előtti téren veszi
kezdetét. A hívek barkát és pálmaágat a kezükben tartva vesznek részt a barkaszentelésen.
Templomi kórusunk ezen a szentmisén mutatkozik be először egy hosszabb művel: Werner
Alajos Márk Passióját adják elő.

Nagycsütörtökön este 6 órakor lesz szentmise a templomban.
Nagypénteken du. fél 3-kor a keresztúti
ájtatossággal kezdődik a liturgikus program a
templomban, utána negyed 4-kor a nagypénteki szertartásra kerül sor, melynek keretében
Werner Alajos János Passióját énekli a kórus.
A mise végén a Mauzóleumban folytatódik
az ünnepi szertarás, ott vesperás lesz, és a
Szentsír megnyitására is sor kerül. (A vesperás
eredetileg a szerzetesek közösségben mondott
esti zsoltárimádsága volt, melyet vasár- és ünnepnapokon a néppel együtt kellett végezniük.
Szerk.)
Nagyszombaton az iskoláskorú gyermekek már reggeltől őrzik a Szentsírt. Erre a
szolgálatra még jelentkezőket vár Henczel
Szabolcs atya! Ezen a napon du. 5-kor vesperás lesz a Mauzóleumban, hajnali 3-kor(!)
a templom előtt tűzszentelést tart az atya,
majd sor kerül hét felnőtt megkeresztelésére.
A szokatlan időpont azzal a régi elképzeléssel
függ össze, amely szerint a feltámadt Jézust
a Húsvétvasárnap hajnalán felkelő Nap szimbolizálja, s így a feltámadás ünnepét is ekkor
lehet a legmélyebben átélni.
Húsvétvasárnap de. 10-kor a templomban
lesz az ünnepi szentmise,
Húsvéthétfőn de. 10-kor pedig a
Mauzóleumban. A Húsvétot követő héten
szerdán, csütörtökön és pénteken este 6 órakor szintén a Mauzóleumban miséz az atya.
Aki ezeken a miséken, illetve ezek valamelyikén részt vesz, teljes búcsút nyer.

Anyakönyvi hírek
Búcsúzunk
gróf Christiane Erbprinz (1920)
(gróf Széchényi Antal felesége)

Horváth Margit (1923)

(Kőfalvi László özvegye)

Sobor Mária (1928)

(Fekete Ernő özvegye)

Kolosits Janka (1927)

(Filátz Imre felesége)

Varga Mária (1926)

(Zsugonits Imre felesége)

Ragats Anna (1925)

(Szommer István felesége)

Gratulálunk
Szommer Diána Hanna
(2008. december 15.)

Virág Mónika és Szommer András kislánya

Demsa Emma (2008. december 24.)
Rinkó Éva és Demsa Attila kislánya

Szabó Aba (2009. február 11.)

Perényi Veronika és Szabó Péter kisfia

NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Licittárgyalást hirdet
az alábbi, tulajdonát képező ingatlanok értékesítésére

I. A
 z alábbi - természetben Nagycenk, Dózsa körúton található - beépítetlen terület (építési
telek) megnevezésű ingatlanok
Nagycenk 259/39 hrsz-ú
Nagycenk 259/40 hrsz-ú
Nagycenk 259/41 hrsz-ú
Nagycenk 259/42 hrsz-ú
Nagycenk 259/43 hrsz-ú
Nagycenk 259/44 hrsz-ú

937 m2 alapterületű
937 m2 alapterületű
1639 m2 alapterületű
1405 m2 alapterületű
1170 m2 alapterületű
936 m2 alapterületű

Az ingatlanok induló vételára: 3.000,-Ft/m2 + 20 % ÁFA
A licittárgyalás időpontja: 2009. április 27. (hétfő) 15,00 óra
Az ingatlanok megtekinthetők a Polgármesteri Hivatalban előre egyeztetett időpontban:
2009. április 15. (szerda) 14,00 órától
II. Az alábbi Nagycenk, 312/14/A/8 hrsz-ú - természetben Nagycenk, Gyár u. 11. szám alatt
található - 58 m2 alapterületű pince megnevezésű ingatlan
Az ingatlan induló vételára: 600.000,-Ft (áfamentes)
A licittárgyalás időpontja: 2009. április 27. (hétfő) 15,00 óra
Az ingatlan megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban előre egyeztetett időpontban:
2009. április 15. (szerda) 14,00 órától
III. Az alábbi - természetben Nagycenk külterületén található szántó, illetve egyéb művelési ágú
ingatlanok
Nagycenk 0133/1 hrsz-ú	1555 m2 alapterületű – szántó művelési ágú –
természetben a kisvasút vége melletti terület
Nagycenk 08/2 hrsz-ú	989 m2 alapterületű – szántó művelési ágú –
természetben a strandfürdőtől 100 m-re található terület
Nagycenk 0189 hrsz-ú	1331 m2 alapterületű – fásított terület művelési ágú –
természetben a „vízálló” rét végén található terület
Nagycenk 0229 hrsz-ú	1161 m2 alapterületű – fásított terület művelési ágú –
természetben Pereszteg és Nagycenk határában található terület
Nagycenk 0273 hrsz-ú	3118 m2 alapterületű – szántó művelési ágú –
természetben az un.: Dögtér területe
Nagycenk 0333 hrsz-ú	3600 m2 alapterületű – fásított terület művelési ágú –
természetben a „hármashatárnál” található terület
Az ingatlanok induló vételára: 90,-Ft/m2 + 20 % ÁFA
A licittárgyalás időpontja: 2009. április 27. (hétfő) 15,00 óra
Az ingatlanok megtekinthetők a Polgármesteri Hivatalban előre egyeztetett időpontban:
2009. április 15. (szerda) 15,00 órától
A licittárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal Nagycenk, Gyár u. 2. I. emeleti Kistárgyaló
A részvétel feltételeiről és a területekről szóló tájékoztató 2009. március 30. napjától vehető át a
Polgármesteri Hivatalban, illetve bővebb információ a Polgármesteri Hivatal titkárságán kapható
Nagycenk, Gyár u. 2. 99/360-012.
A hirdetmény I. és II. pontjában megjelölt beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok esetében az
ingatlanok megjelölt irányára megfelelő számú érdeklődő hiányában, illetve igény esetén a kiírt
érték 70 %-áig eshet. A tovább, tehát III. pontban körülírt ingatlanok esetében ezen ajánlat nem
áll fenn.
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MEDGYESI CUKRÁSZDA Biosalvus Bt - Test Lélek Kultúra
Medgyesi Ernõné
cukrászmester

- egyedi és hamonyásos torták
- édes és sós aprósütemények
Húsvétra és ballagásra
megrendeléseket
felveszünk!
Nyitva tartás:
hétfõ-kedd: szünnap
szerda-szombat: 14-17
vasárnap: 10-14
Személyesen vagy telefonon cukrászdáinkban kereshet:

Nagycenk, Soproni u. 110.
Tel: 99/360-253; mobil: 20/326-5397
Sopron, Csengery u. 54.
Tel: 99/327-158

tel: 06/30/2649941; e-mail:biosalvusbt@citromail.hu
web: www.biosalvusbt.honlapepito.hu

- Sportképzés
- Rendezvényszervezés
- Reklámkészítés, kiadványszerkesztés,
szórólapok, nyomtatványok készítése.
Legújabb szolgáltatásunk:
honlapkészítés kedvezõ áron!
Aktuális képzéseink, rendezvényeink

