
 

Felelıs kiadó: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 

Idısek Napi ünnepség Nagycenken 

 
 
 

Évtizedes hagyományként minden év novemberében rendezi 
meg Nagycenk Önkormányzata a 65 év feletti idıs lakosaink 
számára az Idısek Napi Ünnepséget. 

November 19-én délután a Községháza Díszterme volt a 
rendezvény helyszíne. Az esemény a nagycsoportosok 
mősorával kezdıdött, majd az alsó tagozatos gyermekek 
köszöntıje következett. Henczel Szabolcs plébános úr 
üdvözölte az egybegyőlteket, majd megáldotta az ételt. Az 
Aranypatak Óvoda konyhai dolgozói igazán kitettek 
magukért, hisz az általuk készített ünnepi vacsora nagyon 
ízlett a meghívottaknak. Az estébe nyúló programok tovább 
folytatódtak azzal, hogy a nagycenki gyermekek által ügyesen 
elkészített tőzzománc ajándékokat vehették át a nyugdíjasok, 
aminek nagyon örültek. Az ajándékok elkészítésében a 
rábakecöli Pajtamőhely Alapítvány tagjai – Marosi István és 
felesége, Katalin. mőködtek közre, továbbá régi korok 
játékaiból is rögtönöztek egy kiállítást. Az alapanyagok 
költségeit a Nagycenkért Alapítvány vállalta magára, amit 
köszönünk szépen. „Rigó”-nak köszönhetıen zenehallgatási, 
táncolási lehetıség is kínálkozott a résztvevık számára. 

Köszönjük szépen a remek szervezést Nemes Viktória 
óvodavezetı asszonynak és Baumgartnerné Gerti szociális 
munkatársunknak, továbbá köszönet illeti az óvoda, az iskola 
diákjait, munkatársait, a Czenki Hársfa Néptánc Egyesület 
táncosait, és a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, hisz a remek 
csapatmunka eredményeképpen emlékezetes délutánnal 
ajándékozták meg idıskorú lakosainkat. 

EU-Charta díjátadás Brüsszelben 
 

 

2010. november 17-én került sor Brüsszelben a „Golden Stars” 
díjátadó gálára, ahol Nagycenket Horváth László 
alpolgármester úr képviselte (jobbra lent).  

 
 

Pálfalvi Nándor: Karácsony 
 

Karácsony ünnepén 

az a kívánságom. 

Legyen boldog mindenki 

ezen a világon. 

Itt is, ott is mindenütt 

legyen olyan béke, 

mint amilyen bent lakik 

az emberek szívébe. 

 

Ezzel a versel kívánunk minden kedves lakosunknak nagyon 
Boldog, Békés Karácsonyi Ünnepet és Sikerekben gazdag Új 
Esztendıt!  

Nagycenk Önkormányzatának képviselı-testülete. 

 Jó hangulat jegyében telt a rendezvény 

 



 

Bucsák Katalin jegyzı asszony tájékoztatója 

Tisztelt Lakosság! 

Önök a 2010. utolsó negyedéves idıszak Testületi üléseinek 
összefoglalóját olvashatják, kérem Önöket amely témáról bıvebben 
szeretnének olvasni, azt kérem, tegyék meg a www.nagycenk.hu 
oldalon, ahol sok-sok érdekes, a község életérıl, mindennapjairól és 
ünnepeirıl szóló hír mellett a testületi üléseken készült 
jegyzıkönyveket is teljes terjedelmükben olvashatják.  

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. 
szeptember 29. napján tartotta rendkívüli ülését, melyen egyetlen 
napirendben hoztak döntést, az óvoda főtési rendszerének 
karbantartásának szükségességérıl, illetve annak tekintetében  
biztosítandó költségvetésérıl. A rendszer javítási költségét a testület 
jóváhagyta. A teljes rekonstrukciójáról történı döntést a következı 
ciklus testületének hatáskörébe utalta. Egyéb napirendi pontként 
Széchenyi István halotti címerének elhelyezésérıl, a Cenki Híradó 
megjelenésérıl, buszmegállók esetleges áthelyezésének 
szükségességének vizsgálatáról, a Gyár utcai teherforgalom okozta 
problémákról illetve Horváth Endre vállalkozó felajánlásáról 
hangzott el beszámoló. 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának új választott Képviselı-
testülete 2010. október 14. napján tartotta alakuló ülését. Az ülésen 
Ivánkovics Ottó köszöntötte a Képviselı-testület tagjait, vendégeket 
és minden érdeklıdıt, majd Henczel Szabolcs plébános úr 
köszöntötte a megválasztott Képviselı-testület tagjait, és az ülésen 
megjelent nagycenki lakosokat. Ünnepi beszédében Nagycenk 
községben végzett két éves lelkipásztori munkájáról és 
tapasztalatairól szól, majd zárásként Szent Pál apostol a Galatákhoz 
írt levelét olvassa fel. Eredményes munkát kíván és mint az 
Egyházközség vezetıje, kéri az együttmőködést az Önkormányzat 
Képviselı-testületével. Dr. Tóth Erzsébet a Helyi Választási 
Bizottság elnökének tájékoztatója, beszámolója hangzott el az 
október 3-án lezajlott önkormányzati választásról és a Helyi 
Választási Bizottság munkájáról. Majd a megválasztott 
polgármesternek és képviselıknek átadja a megbízólevelet. Ezt 
követıen az új testület tagjai letették az esküt. Az alakuló ülést a 
korelnök, Dr. Hudomelné Dózsa Margit nyitotta meg és vezette le.  

Kötelezıen elsı napirendi pontként egyszerő szótöbbséggel 
megállapításra került a polgármester illetménye és bruttó 
költségátalánya. Ezt követıen Ivánkovics Ottó polgármester 
ismertette programját. Majd megválasztásra került a polgármester úr 
javaslata alapján a törvény adta lehetıség kihasználásával két 
alpolgármester Csorba János úr és Horváth László úr, s az Szervezeti 
és Mőködési Szabályzat módosítását követıen az új bizottságok léte 
és a bizottsági tagok személye is. Ekként a jövıben csak két bizottság 
végez külön munkát a Egészségügyi és Szociális Bizottság és az 
Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Kezelı Bizottság. Az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnökeként Bíró Béláné, 
képviselı tagjaként Matiasec János képviselı úr és Nemes Viktória 
képviselı asszony, külsıs tagként Nagy Zoltán úr és Fekete 
Rajmundné asszony került megválasztásra. Az Összeférhetetlenségi 
és Vagyonnyilatkozatokat Kezelı Bizottság csak belsıs tagokból 
állhat, elnökként Ben Sassi Lívia képviselı asszonyt, tagokként Dr. 
Hudomelné Dózsa Margit képviselı asszonyt és Matiasec János 
képviselı urat választották meg. Jóváhagyták az óvoda felvehetı 
maximális létszámának emelését, majd az alapító okirat módosítását 

is. Ezt követıen az Iskola alapító okiratának módosítása is napirendi 
pontként került tárgyalásra. Szükségessé vált a meglévı 
vagyonbiztosítási szerzıdés felülvizsgálata, s meglévı felmondása, a 
testület az új biztosítási partner kiválasztását a 2010. október 28-i 
képviselı-testületi ülésre halasztotta. Döntés született az állandó 
nagycenki lakcímmel rendelkezı szülık számára az újszülött 
gyermekek támogatásáról - 2010. november elsejétıl, egyszeri 
20.000,- Ft összegben. Illetve egy járdaépítési támogatás 
kidolgozására adott megbízást a testület. A testület nem kívánta a 
jövıben fenntartani a címerhasználati engedély kérését, ezért 
rendeletének módosítását kérte. Majd elfogadták az önkormányzat 
intézményeinél dolgozó munkatársak premizálására elkülönített 
jelképes 10-10 ezer Ft-os juttatást, illetve döntés született Kolontár 
Önkormányzat kárenyhítési munkálatainak támogatásáról is. Az 
egyebek napirendi pontban tájékoztatást nyújtott a Polgármester úr a 
Biosalvus Bt-tıl érkezett egy tájékoztatásról, miszerint a jövıre nézve 
szeretne lemondani a Cenki Híradó szerkesztésérıl, illetve Keszei 
István nyilatkozatáról, a nagycenk.hu internetes oldal szerkesztıjének 
lemondásáról – eddig végzett munkájukat az új  megválasztott 
Képviselık megköszönték. A késıbbiekben egy reprezentatív Sopron 
Vármegye címeres könyv 10 db-os megrendelését fogadták el. 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. 
október 28. napján megtartott soron következı ülésén elsı napirendi 
pontként döntött a vagyonbiztosítási ajánlat elfogadásáról. Majd 
döntöttek az Önkormányzat tulajdonát képezı utak mellett lévı fák 
megnyesésének koordinációjáról. Visszavonták a Lexion Kft 
munkavégzésével kapcsolatos gréderezésre vonatkozó korábbi 
testület által hozott határozatot, mely alapján nem tartanak igényt a 
további munkavégzésre. Felkérték az Iskola Igazgatóját az iskola 
mőködési költségeinek csökkentésére. Elfogadásra került Sopron és 
Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapító 
okiratának módosítása is. Illetve elfogadták a megbízásuk alapján 
elkészített Szervezeti és Mőködési Szabályzatot, a HELYI CÍMER 
ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK 
RENDJÉRİL szóló módosított 6/2010. (XI.03.) rendeletét, továbbá 
AZ ÚJSZÜLÖTT GYERMEKEK EGYSZERI TÁMOGATÁSÁRÓL 
szóló 7/2010. (XI.03.) rendeletet, valamint a járdaépítési pályázati 
anyagát és a Testület II. félévi munkatervét. A testület elfogadó 
határozata alapján a Polgármesteri Hivatal új nyitvatartási rendje is 
bıvül. A késıbbiekben Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselı-testülete akként határozott, hogy  általános felmérést 
készíttet a belterületi árkokról, azok állapotáról és a 2011- es évi 
költségvetési tervbe forrást különít el a vízelvezetı rendszerek 
karbantartására.  

Még az idei évben fel kívánja újítani és kiszélesíteni az óvoda-iskola 
közötti összekötı járdát, a 2010-es költségkeret terhére, 350.000,- Ft 
+ áfa értékben, a VIAT Kft. kivitelezésében, aszfaltból, és 200 ezer 
Ft-os keretösszeget biztosít a Gyár utca végi közvilágítás 
fejlesztésére. Szükségesnek látták felemelni a tornacsarnok bérleti 
díját 2010. november 15-tıl 4.800 Ft/óra, tenisz esetén 2.400 Ft/óra 
összegben határozza meg. Felkérték a polgármestert, hogy a 
körjegyzıség megalakításával kapcsolatosan tárgyalásokat 
kezdeményezzen a környezı települések polgármestereivel. 

Köszönöm megtisztelı figyelmüket! 

Bucsák Katalin  
 

jegyzı 



 

JEGYZİI F E L H Í V Á S!  

Tisztelt Lakosság! 

Szeretném felhívni az Önök figyelmét az alábbiakra: 

Több esetben érkezik bejelentés a hivatalba, hogy egy-egy 
lakóingatlanon a szomszédos ház falához illetve a telekhatár 
közelébe ültetett  fenyı-, illetve egyéb fa oly mértékben növekedett 
meg, hogy annak ágai a szomszédos épület tetejére támaszkodnak, 
illetve azt vihar esetében meg is rongálják.  

Helyszíni szemléken megállapítást nyer ezekben az esetekben az is, 
hogy a fa egy nagyobb vihar esetén a közterületre is dılhet, mellyel 
jelentıs károkat okozhat és balesetveszélyes is. Más esetekben a 
házas ingatlanok elıtt, a közterületekre ültetett tuják okoznak 
jelentıs problémát, mert  a járdára lógó ágaktól nem lehet a járdát 
rendeltetésszerően használni, illetve terebélyességük miatt az 
útszakaszt beláthatatlanná teszik, így a gépjármővekkel kijárni szinte 
lehetetlen. 

A fás szárú növények védelmérıl szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. 
rendelet alábbiakban idézett bekezdései alapján kérem 
intézkedésüket. 

2. § (1)  Fás szárú növény az ingatlan azon részén és oly módon 
telepíthetı, hogy az – figyelemmel az adott faj, fajta 
tulajdonságaira, növekedési jellemzıire, szakszerő kezelésére – az 
emberi életet és egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonságos 
közlekedést nem akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a 
meglévı építményekben, létesítményekben, és nem akadályozhatja 
azok biztonságos mőködését.  

4. § (1)  A használó köteles gondoskodni az ingatlanon lévı fás 
szárú növények fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak 
megfelelı szakszerő kezelésérıl (így különösen víz- és tápanyag-
utánpótlásról, metszésrıl, növény-egészségügyi beavatkozásról), 
valamint szükség szerinti pótlásáról.  

(2)  A használó köteles gondoskodni az ingatlanán lévı fás szárú 
növények emberi életet, egészségét veszélyeztetı részeinek 
eltávolításáról.  

7. §  (2)  A jegyzı a fás szárú növénnyel rendelkezni jogosultat a fás 
szárú növény kivágására kötelezi, ha a fás szárú növény az élet- 
vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, és e veszély másként nem 
hárítható el.  

Fenti jogszabályhelyekre hivatkozva felhívom az érintettek 
figyelmét,  hogy az ingatlanokon a fák szakszerő nyesését a 
szomszédos ingatlan tulajdonosával egyeztetve elvégezni 
szíveskedjenek. Sajnos ezek a problémák komoly balesetek 
bekövetkezéséhez vezethetnek. A kéménybıl kipattanó szikra 
meggyújthatja a tetıre hajló fákat, melyektıl lángra lobbanhat a 
teljes tetıszerkezet, illetve egy kihajtó autót a rendkívül forgalmas 
szakaszon elsodorhat egy másik gépjármő. 

Felhívom az Önök figyelmét a jogszerőtlen állapot megszüntetésére! 
Amennyiben ezen felhívás eredménytelen marad kénytelen leszek 
helyszíni bírsággal sújtani az érintett ingatlanok Tulajdonosát, vagy 
az egyes szabálysértésekrıl szóló  218/1999. (XII. 28.) Korm. 
rendelet alapján szabálysértési eljárást kezdeményezhetek, a R.19. § 
a) bekezdésére hivatkozva. Miszerint aki a fás szárú növények 
védelmérıl szóló jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú növény 

telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó kötelezettséget nem 
teljesíti, ötvenezer forintig terjedı bírsággal sújtható.  

 

 
JEGYZİI KÖZLEMÉNY – Síkosság-mentesítés  
 
rendeleti hivatkozással 
 
Az idıjárási elırejelzések alapján az elkövetkezı napokban még 
mindig számítani kell arra, hogy - várhatóan a hideg idıben hulló 
csapadék miatt kialakuló jegesedés következtében - síkossá válnak a 
járdák Nagycenk területén is. 

Ez ismét feladatot jelent a háztulajdonosaknak, hiszen a Nagyközség 
területén, többek között az épületek elıtti járdák tisztán tartása, illetve 
síkosság-mentesítése elsısorban az ı feladatuk. 

A hideg idıben hulló esı, vagy hó, hamar ráfagy az ingatlanok elıtti 
járdákra, ami balesetveszélyt jelent a közlekedık számára. Ezért 
fontos, hogy a járdák síkosság-mentesítése, az idıjárás függvényében 
akár naponta több alkalommal is megtörténjen. Különösen 
veszélyeztetettek a gyermekek, az idıs emberek és a mozgásukban 
bármilyen okból korlátozott személyek. 
Folyamatosan ellenırizzük a járdák letakarítását és síkosság-
mentesítését. Ahol hiányosságot tapasztalunk, ott az illetékes személy 
figyelmét felhívjuk az elmaradt, de szükséges feladatok elvégzésére, 
valamint gondatlanságának esetleges következményeire. 

Ahol a visszaellenırzés során a figyelmeztetés ellenére is 
hiányosságot találunk ott az érvényes jogszabályok alapján a jegyzı 
30 000 forintig terjedı közigazgatási bírságot szabhat ki. 

Emellett számítani lehet arra is, hogy a balesetet szenvedett járókelı 
polgári pert indíthat az ıt ért kár megtérítése érdekében. 
Kérünk mindenkit, hogy saját lehetıségeihez mérten segítse a Község 
járhatóságának fenntartását. A segítı együttmőködéssel 
megelızhetıek a jegesedett felületeken való elcsúszásokból adódó, 
olykor súlyos balesetek. 

A környezet védelme miatt a síkosság-mentesítésre lehetıség szerint 
durva szemcséjő homok illetve homokkal kevert főrészpor vagy 
forgács használata ajánlott, leginkább azokon a területeken, ahol a 
járdaszakaszokon vagy annak közelében növények találhatók. 
Amit érdemes tudni: 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
9/2008. (IX. 10.) Kt. rendelete a közterület használatáról és az 
üzemképtelen jármővek elhelyezésének rendjérıl, továbbá a 
köztisztaság fenntartásáról 

Ingatlanok és közterületek tisztán tartása 

24. § Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa, 
kezelıje, tartós használója, illetıleg haszonélvezıje, másnak a 
használatában levı ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) 
tisztántartásáról pedig a használó, illetıleg – a bérleti jogviszonyból 
származó kötelezettsége szerint – a bérlı (a továbbiakban együtt: 
tulajdonos) köteles gondoskodni. 

26. § (2) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan elıtt hótól, 
jégtıl és ónos esıtıl síkossá váló járdaszakaszt (szükség esetén 
többször is) síkosságtól mentesíteni.



 

(3) Hórakást tilos elhelyezni:                                                                          
a) útkeresztezıdésben,                                                                                           
b) útburkolati jeleken,                                                                                       
c) járdasziget és járda közé,                                                                             
d) tömegközlekedésre szolgáló jármő megállóhelyénél oly módon,    
hogy a fel és leszállást akadályozza,                                                                                 
e) közszolgáltatási felszerelési tárgyra (pl.: vízelzáró csap, gáz és 
egyéb közlétesítmény lámpaoszlop, stb.) köré,                                                                              
f) kapubejárat elé, annak szélességében. 

32. § (1) Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedı 
pénzbírsággal, vagy 3.000-20.000 Ft-ig terjedı helyszíni bírsággal 
büntetendı, aki e rendelet 24 - 31. § -ában foglaltakat megszegi. 

(2)Helyszíni bírság kiszabása a jegyzı, illetve az önkormányzat erre 
felhatalmazott dolgozója, és a rendırség; a szabálysértési eljárás 
lefolytatása pedig az önkormányzati szabálysértési hatóság 
hatáskörébe tartozik. 
 
Nagycenk, 2010. december 6. 
 
Bucsák Katalin 
jegyzı 

 
 

 
Alpolgármesteri fogadóóra 
 
Tisztelt Nagycenki Lakosok! 
Tájékoztatom Önöket, hogy a Nagycenki Önkormányzat 
Alpolgármestereként, felmerülı igény esetén, megbeszélésre 
fogadom Önöket ötleteikkel, javaslataikkal, panaszaikkal. 

Az idıpontot kérem minden esetben egyeztetni velem 0630/942-77-4 
-es telefonszámon, illetve ezen a telefonszámon is állok 
rendelkezésükre. 

Amennyiben idıpontot egyeztettük, a fogadóóra helyszíne: Horváth 
& Lukács Galéria (9485 Nagycenk, Kiscenki út 47.) 

E-mail elérhetıség: horvath@horvath-lukacs.hu 

Tisztelettel: 

Horváth László 
Nagycenk Alpolgármestere 

 

 

Képviselıi fogadóóra 

Tisztelt Nagycenki Lakosok!                                                      
Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy a Nagycenki Önkormányzat 
képviselı-testületének tagjaként minden hétfın 12-13 óra között 
fogadónapot tartok a Gyógyszertárban annak érdekében, hogy 
képviselıi munkámat maradéktalanul elláthassam. Javaslataikkal, 
problémáikkal kérem forduljanak hozzám bizalommal akár 
személyesen, akár pedig az alábbi telefonszámon: 06-70/317-69-71 

Dr. Hudomelné Dr. Dózsa Margit                                                    
Nagycenk önkormányzati képviselıje 

 

Tisztelt Nagycenkiek! 

Engedjék meg, hogy Nagycenk Község Önkéntes Tőzoltó Egyesülete 
nevében az újság hasábjain keresztül megszólítsam Önöket. 
Elsısorban figyelemfelkeltı szerepe lenne e rövid cikknek, 
másodsorban pedig az egyesület elérhetıségeit szeretném ily módon 
is megismertetni Önökkel. 

A cikk apropóját a téli idıszakkal összefüggı idıjárási 
körülményekre, közlekedési-, és útviszonyokra, az év végi 
ünnepekkel kapcsolatos tőzveszélyes helyzetekre valamint a telet és 
az ünnepeket kellemessé varázsló meleget biztosító berendezésekre 
szeretném felhívni figyelmüket. Mindezekrıl sok helyen sokat 
hallunk, de talán egy helyi lapból származó információ alapján 
mégiscsak nagyobb súlyúnak érezzük a veszélyekre felhívó szavakat.  

A téli idıjárási körülmények napjainkat elsısorban a közlekedésben 
nehezítik. Ez nem csak az autósokra vonatkozik, hiszen gyalog vagy 
kerékpárral sokszor nagyobb veszélynek vagyunk kitéve, mint négy 
keréken. Fontos, hogy ilyenkor megállni vagy hirtelen manıvert 
végrehajtani sokkal nagyobb kockázattal jár mint optimális 
körülmények között, ezért ne csak vezetıként figyeljünk jobban, 
hanem akkor is, amikor valakit ilyen manıverekre késztetünk, 
például a zebrán való áthaladásunkkal. Az idıjárással kapcsolatosan a 
hó- és fagymentesítéskor ne csak a járdáinkra és az autóbejárókra 
gondoljunk, hanem vessünk egy pillantást a te tökre és 
ereszcsatornákra is. Az elmúlt hetekben láthattunk méretes lefele 
meredezı jégcsapokat és lezúduló hótömegeket is, amelyekre szintén 
figyelnünk kell.  

Az ünnepekkel kapcsolatban a legfıbb veszélyforrás a sok helyen 
megjelenı nyílt láng. Az adventi koszorú és a fenyıfa gyertyáit úgy 
helyezzük el, hogy biztosan ne tudjanak semmit meggyújtani. Ne 
csak a gyertya alatti koszorúra vagy fenyıágra gondoljunk, hanem az 
estlegesen fölé lógó függönyrıl vagy szalmadíszrıl sem. A meleget 
adó főtés veszélyeirıl sem szabad megfeledkezni. Gondoljunk arra, 
hogy a kazánból, kandallóból kipattanó szikra vagy a nem 
megfelelıen karbantartott füstcsı vagy kémény tőz- illetve 
mérgezésbeszélt rejt magában. 

A legfontosabb mindezekkel kapcsolatban, hogy a veszélyhelyzeteket 
inkább megelızzük, minthogy a kialakult esetekben beavatkoznunk 
kelljen. Addig amíg megelızhetünk valamint, addig sokkal kisebb 
kiadásokról kell beszélnünk, mint amikor már megtörtént a baj, s 
tetemes anyagi kárról, állati vagy emberi sérülésekrıl kell 
beszélnünk.  

Minden akaratunk ellenére elıfordul azonban, hogy valamilyen 
veszélyhelyzet adódik. Ilyenkor nagy jelentısége van a vonulási 
idınek, s itt kap létjogosultságot egy helyi szervezet. Am ellet hogy a 
Tőzoltóságot a 105 –ıs segélyhívó számon értesítik, gondoljanak 
arra, hogy Nagycenkrıl, sokszor pedig az Önök utcájából gyorsabban 
érkezhet segítség! Minél több idı telik el egy tőzesetnél a tőz 
kirobbanásától a segítség kiérkezéséig, annál komolyabb felszerelésre 
van szükség annak megfékezésére. Ennek megelızésére kérem 
értesítsék a helyi egyesületet is! Tőz- és káreset esetén értesítendı: 

Horváth Rezsı  Nagycenk Kiscenki u 15. 06-20/82-49-209   
Ragáts Péter Nagycenk Kiscenki u 6. 06-20/35-09-660   
Ragats Attila Nagycenk Kiscenki u 6. 06-20/21-70-010    
E-mailen a nagycenk.ote@pr.hu címre várjuk elektronikus leveleiket. 

Engedjék meg, hogy zárszóként Boldog, Békés Karácsonyi 
Ünnepeket és Egészségben teljes, Eredményekben gazgad Boldog Ùj 
Èvet kívánjak Önöknek a magam és egyesületünk minden aktív és 
pártoló tagja nevében!  

Tisztelettel:  Ragats Péter



 

Meghívó a Nagycenki Füzetek legújabb 
kötetének bemutatójára 

 
Tisztelettel meghívjuk Önt, Kedves Családját és Barátait a 
Nagycenki Füzetek 5. kötetének bemutatójára 
 
Ideje: 2010. december 17. (péntek) 18 óra 
Helye: Községháza díszterme 
 
Program:  
1, könyvbemutató 
2, állófogadás 
 
Szeretettel várja Önöket: 
Simon Péter, a Nagycenki Füzetek kiadója és Szabó Attila, a 
Nagycenki Füzetek szerkesztıje 
 

 

A cenki harangszó a Kossuth Rádióban 

Nagy öröm volt mindannyiunk számára, hogy 2010. november 5-én 
délben a Kossuth Rádióban a nagycenki harangok hangját hallhatta 
az egész ország. Bevezetıként az alábbi szöveg hangzott el:  

„A cenk szavunk a régi magyar nyelvben állatkölyköt jelentett. Így 
hívták a katonaújoncot, az inast, az apródot és a vadászinast is. A 
helyi hagyomány szerint Taksony vezér csatát vesztett vitézeit is 
cenknek nevezték, akik itt telepedtek le, és ezért lett a helység neve 
Cenk. 

Nagycenk neve összeforrott a Széchenyi családéval. Itt élt és itt 
nyugszik a családi sírboltban gróf Széchenyi Ferenc, a Nemzeti 
Múzeum megalapítója, és fia, gróf Széchenyi István, az országépítı: 
a Magyar Tudományos Akadémia, a Lánchíd építıje. 

A község központjában, egy kisebb dombon épült fel a Szent 
Istvánnak szentelt mai plébániatemplom, Ybl Miklós tervei és 
Széchenyi István útmutatása szerint. Az ı kérése volt, hogy a 
templom falai fehérek, minden cikornyás díszítéstıl mentesek 
legyenek, hogy messzirıl lássa, aki Cenkre érkezik. Sajnos az 1860. 
április 8-án elhunyt Széchenyi István nem érhette meg kegyúri 
templomának felszentelését, amelyre 1864. augusztus 20-án került 
sor. 

Az ötven méter magas toronyban, délidıben megszólaló harang a 
Széchenyiekre is emlékezik, és Szent István országának dicsıségét 
hirdeti.”   

 
 

A Hőség Napjára emlékeztünk 

2001 decemberében a Magyar Köztársaság Kormánya rendeletet 
alkotott az 1921. évi soproni népszavazás emlékére, a nemzethez és a 
hazához való hőségrıl tanúságot tevı polgárok elıtt fejet hajtva 
december 14-ét a Hőség Napjává nyilvánította. 

2010. december 14-én reggel 8 órakor a Széchenyi téren lévı 
Hőségkútnál az általános iskola közremőködésével megemlékezést 
tartottunk. 
Mi nagycenkiek, büszkén mondhatjuk, hogy Nagycenk lakosságának 
99,5 százaléka szavazott Magyarország mellett, hogy a nagycenkihez 
hasonló eredmény sem Sopronban, sem a többi községben nem 
született! 1921. december 16-án Magyarországra szavazott 1026 fı, 
Ausztriára szavazott 5 fı. 

 

Adomány a Katolikus Charta közremőködésével 

Az Európai Unió Élelmiszer Segélyprogramja által kiírt pályázatnak 
köszönhetıen 700 kg-ot meghaladó mennyiségő tartós élelmiszert 
sikerült biztosítanunk a nagycenki nagycsaládosok, rászorulók 
számára. A száraztésztából, konzervbıl és lisztbıl álló közel harminc 
csomag a Katolikus Charta és Baumgartnerné Gerti szociális 
munkatárs segítségével jutottak el az érintettekhez. Köszönjük! 

 

Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás ismét 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
134/2010. (IX. 02.) számú határozatával a 2011. évi Bursa Hungarica 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 11 hallgatót részesített - 
összesen 470.000,- Ft/év - támogatásban. (10 db "A" típusú, 1 db "B" 
típusú.) 

Az önkormányzati támogatás havi összege pályázónként különbözı  
(3-5.000,- Ft), amit a Gyır-Moson-Sopron Megyei         
Önkormányzat és a Magyar Állam is kiegészíthet. 
Elutasított illetve határidın túl benyújtott pályázat nem volt. 
 
A pályázókat írásban értesítjük az elnyert támogatásról, 
tanulmányaikhoz ezúton is sok sikert és jó egészséget 
kívánunk!

 

Véradás Nagycenken – 2010. december 21. 

2010. december 21-én, kedden 16-19 óra között az iskolában véradást 
szervezünk. Minden egészséges, segíteni akaró lakost hívunk és 
várunk. Köszönettel a szervezık nevében: Horváth Jenıné 

 

Közös nagycenki összefogás a vörösiszap-
katasztrófa károsultjainak támogatására 

Az önkormányzat 50 ezer forintos támogatásán felül a Polgármesteri 
Hivatal hat köztisztviselıje fejenként 10 ezer forintos felajánlást tett, 
továbbá a Nagycenkért Alapítványhoz is 40 ezer forintot meghaladó 
egyéni adomány érkezett. Az iskolások győjtését is hozzászámítva a 
nagycenkiek pénzadománya így meghaladta a 200 ezer forintot, így 
közös összefogással tudtunk segíteni a bajba jutottakon.  

 

Újabb fél évszázados házassági évforduló 

Az elmúlt lapszámban közzé tett felhívás alapján jutott 
tudomásunkra, hogy Petı Ilona és Fejes István is az idén ünnepelte 50 
éves házassági évfordulóját. Szeretettel gratulálunk nekik és 
családjuknak! 

 

Tisztelettel kérnénk, akinek van otthon – s már valamilyen okból 
kifolyólag nem használja - jó állapotú téli dzsekije, meleg cipıje, 
munkásruhája, hozza el a Jótékonysági Bázisunkra! Hasznát tudnánk 
venni az ilyen jellegő felajánlásoknak. Köszönjük! 



 

Iskolai hírek - İszi „programhullás” 

Hüse Gabriella iskolaigazgató tájékoztatója 

Tavaszias arcát mutatta az október és a november elsı fele. A 
melengetı napsütésben gyorsan, eseménydúsan teltek napjaink. 

Október 6-án az aradi vértanúkra emlékeztünk az iskola aulájában, 
amelyen a Magyar Huszár Járırök a Nemzetközi Huszárportya 
végállomásaként tiszteltek meg bennünket jelenlétükkel. E hét végén 
a fertıszéplaki tökfesztiválon a Sün Balázs címő mesejátékkal léptek 
fel tanulóink. Ezen a napon a felsı tagozatból 15 diák részt vett a 
Sopronban szervezett fizikatúrán. A DÖK hagyományos 
papírgyőjtési akciójában a 7. osztály vitte el a pálmát. Október 15-én 
a Kézmosás világnapja alkalmából rajzpályázatot hirdettünk és 
tisztálkodási eszközöket osztottunk szét. Október 16-án a 6. osztály 
képviselte iskolánkat a szemétszüreten. Október 22-én a 
Községházán az irodalom szakkörösök a nemzeti ünnep alkalmából 
mősort adtak elı, melyen díszvendég volt Ivanics Ferenc, 
országgyőlési képviselı úr. 

Október utolsó hetében Szm győlést tartottunk, majd takarékossági 
vetélkedın vettek részt tanulóink, amelyben értékes nyereményeket 
kaptak a Rajka és vidéke Takarék Szövetkezettıl. A kert kincseinek 
felhasználásával készített ötletes termékkompozíciókból kiállítást 
rendeztünk a szülık és gyermekek munkáiból.  

November 9-én a 7. és 8. osztályosaink pályaválasztási ankéton 
vettek részt a Hotel Sopronban. Végzıseink számára az osztályfınök 
pályaválasztási szülıértekezletet tartott. 16-án az alsó, 18-án a felsı 
tagozaton nyílt tanítási napot tartottunk. 19-én, péntek délután a 
Községháza dísztermében kedves mősorcsokorral köszöntötték 
tanulóink az idıseket, majd megajándékozták ıket a 3.-4. osztály 
által tőzzománcból készített nyakláncokkal. 20-án, szombaton az 
Szm hagyományos Katalin-bálján vehettek részt a táncolni, 
szórakozni vágyók. A mulatságot a pedagógusok nyitótáncukkal 
kezdték, majd a Cenki Hársfa legényeinek és Dirthy Dance 
fiataljainak színvonalas produkciója színesítette. November 24-én a 
késıdélután fogadóórát tartottunk.  

Az ıszi hónapokban számtalan megmérettetésen vettek részt 
tanulóink: 

- Bábeli zőrzavar címő német nyelvő vetélkedın a Szent 
Orsolya Iskolában 

- Helytörténeti szakkörösök „A legnagyobb magyar 
nyomában” címő többfordulós komplex történelmi és 
mőveltségi vetélkedın. 

- Kistérségi megmérettetésen 2 tanuló elmélyülten kutatja és 
írja pályamunkáját szintén helytörténetbıl. 

- Internetes többfordulós matematika versenyen mérik össze 
tudásukat legjobb matekosaink. 

- Diákolimpiai versenyeket szerveztünk és ıszi fordulókon 
vettünk részt. Csapataink továbbjutási esélyei minden 
korcsoportban élnek. 
 

November 20-án Szm győlésen a tagok az év utolsó hónapjának 
programjait beszélték meg. 

December télhez illıen fehér hópaplannal borította be hazánkat. Az 
adventi ünnepkör, december 3-án, a Mikulás érkezésével, és délutáni 
zenés-táncos programmal kezdıdik az iskolában. 

A tantermek dekorációi, az adventi koszorúk már a közelgı szeretet 
ünnepét hirdetik. December 10-én az MKB Arénában lesz az ifjúsági 
színházbérletesek elsı elıadása: Nem tudok élni nélküled címmel. 
December 11-én, szombati napon országos munkanap volt, mi a 
december 21-i tanítási napot tanultuk be. Az év utolsó tanítási napján 
karácsonyi játszóházat szervezünk, amire szeretnénk meghívni a 
tőzzománc készítı kézmővest. Ajándékkészítés közben az anyukák 
jóvoltából mézeskalácsot majszolhatjuk. E napon 16 óra 30 perckor a 
Községháza dísztermében közösen ünnepeljük a falukarácsonyt, ahol 
ismét tanulóink lépnek fel. December 18-án a 17 órai Szentmisét 
követıen az ELTE Gospel kórusa lép fel a templomban.  

Terméskompozíció kiállítás az iskolában. 

 

Ovis hírek  
Nemes Viktória óvodavezetı tájékoztatója 

Óvodánk gyermeklétszáma jelenleg 76 fı. A tanév végéig ez a 
létszám 88 fıre fog növekedni. Ahhoz, hogy a létszámok arányosan 
alakuljanak a csoportokban, szeptembertıl részben osztott 
korcsoportokat szerveztünk. Mini-kiscsoportunkban 2 és fél éves 
korú gyermekeket is nevelünk. Óvodai fızıkonyhánk jelenleg 184 fı 
étkezését látja el. Ebben a tanévben is lehetıség van 
nagycsoportosaink részére a német nyelvvel való játékos 
ismerkedésre. Az utazó németes óvónı heti egy alkalommal jön 
hozzánk és 2 órán át foglalkozik gyermekeinkkel. A modern tánc 
mellet szeptembertıl, ismét lehetıségünk adódott a néptánccal való 
ismerkedésre is. Újdonság óvodánkban a Sopron Trió fellépése 
Dárdai Árpád vezetésével. Októberben ıszi koncertet tartottak 
nálunk. December 14-én adventi, február 1-én farsangi koncerttel 
szórakoztatják majd gyermekeinket. A színvonalas elıadások 
alkalmával lehetıség adódik óvodásainknak megismerkedni a 
zenekar hangszereivel, és ki is próbálhatják azokat. Jelenleg 
gyermekeinkkel közösen apró ajándéktárgyak barkácsolásával 
készülünk az óvodai adventi vásárunkra. Fellépéssel pedig az adventi 
vásárra, és a Falukarácsonyra. Az óvoda karácsonyi ünnepélyét 
december 17-én délelıtt tartjuk, amelyre ismét szeretettel várjuk a 
szülıi szervezet tagjait, és az óvoda már nyugdíjas dolgozóit. 
Intézményünk 2010. december 23-tól, 2011. január 2-ig zárva tart. 
2011. január 3-tıl (hétfıtıl) fogadjuk ismét a gyerekeket. Az óvoda 
felnıtt és gyermekközössége nevében békés karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánok mindenkinek! 



 

Beszámoló a Zalaegerszegi Regionális 
Galambkiállítás eredményeirıl 

A Nagycenki SE Sport és Díszgalamb Szakosztálya három fıvel 
képviseltette magát a november 13-14-i megmérettetésen 
Zalaegerszegen. 

A közel ötven versenyzı 450 galambja vett részt a kiállításon, amely 
egyben a Dél-Dunántúli regionális verseny is volt. A nagycenkiek 
kiemelkedı teljesítményt nyújtottak, az alábbi eredményeket érték el: 

Pölcz Éva tenyésztı Magyar Pávagalamb fajtával 2 kiváló és egy 
Tiszteletdíjas helyezést ért el, emellett Magyar Fodros galambjaival: 
2 db kiváló minısítést szerzett. 

Hidegh Róbert tenyésztı: Magyar Pávagalamb: Kiállítás-gyıztes. 

Gráf Gyula szakosztályvezetı: Magyar Óriás – kiállítás-gyıztes, 
Mondén: Kiállítás-gyıztes. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy a zalaegerszegi versenyen sikerült 
öregbíteni Nagycenk hírnevét, és egyben szeretném tájékoztatni az 
olvasókat arról, hogy 2011. január 21-23. között immár harmadik 
alkalommal fogjuk megrendezni a nagycenki sportcsarnokban a 
Nyugat-Dunántúli Regionális Galamb-és Kisállat Kiállítást és 
versenyt, amelyre minden kedves érdeklıdıt várunk. Január 21-én 
pénteken lesz a bírálat, amely napon hagyományainkhoz hően az 
óvodásokat és az iskolásokat várjuk szeretettel. 

Gráf Gyula szakosztály-vezetı 

 

A kiállítás-gyıztes Magyar Óriás galamb 

 

Ismét Nagycenki Utcabajnokság! 

A nagycenki öregfiúk az idén is megrendezik a Sportcsarnokban a 
labdarúgás szerelmesei számára a Nagycenki Utcabajnokságot. 

Idıpont: 2010. december 19. vasárnap, 8-16 óra között.  

Bıvebb tájékoztatás kérhetı Barasits László szervezıtıl 

 

Rangos Fitness bajnokságot rendeztek 
Nagycenken 

 

2010. november 13-14. között került megrendezésre az IFBB 
Fitness Ritmus és Fitness Dance II. Nagycenk Kupa. A 
kétnapos eseményen a fiatalok és a felnıttek versenyeztek a 
díjakért. A vasárnapi bajnoki nap egyben válogató verseny 
volt a budapesti világbajnokságra. Mind a nıi, mind pedig a 
férfi kategóriában szépen kidolgozott izmokat láthatott a 
nagyszámú közönség. 

 

MEGHÍVÓ TEKEVERSENYRE  

A Nagycenki Sportegyesület Teke Szakosztálya tisztelettel meghív 
minden tekézni vágyó Nagycenki sportbarátot a XIX. alkalommal 
megrendezésre kerülı Amatır Tekeversenyre. 

Idıpont: 2010. december 29. szerda, 17 órától 

Helyszín: Soproni Postás Tekepálya – Sopron, Kiss János 
altábornagy u. – a volt SZTK-val szemben 

Nevezési díj: 1.000,-Ft/fı, befizetés a helyszínen. 

Nevezni igazolt játékosnak nem lehet.  

Minden induló díjazásban részesül! 

A verseny szabályait a helyszínen egyeztetjük a résztvevıkkel. 

Támogatóinknak elıre is köszönjük a segítséget!   

 Tisztelettel: 

                                  a szervezık



 

Anyakönyvi hírek 

Búcsúzunk ! 

László Ilona, szül.: 1928 

Markó Antal Géza, szül.: 1946 

Mihócza Józsefné, szül.: Erdısi Julianna , 1927 

Filátz Józsefné, szül.: Sörtély Magdolna , 1921 

Zsugonits Lajos, szül.: 1930 

Kovács Rezsıné, szül.: Balogh Matild, 1931 

Artner Józsefné, szül.: Szalay Klára, 1941 

Fekete Jánosné, szül.: Filátz Ilona, 1926 

Hernicz Erzsébet, szül.: 1952 

 

Gratulálunk ! – Újszülöttek Nagycenken 

Hanyvári Zalán 2010. 09. 20. 
Lengyel Eleonóra és Hanyvári Attila kisfia 

Mentes Málna 2010. 10. 22. 
Básztler Bernadett és Mentes Attila kislánya 

Bugledich Barnabás László 2010. 11. 16. 
Benke Éva és Bugledich Attila kisfia 

Kedves Nagycenkiek! 

Bugledich Barnabás László vagyok. Szeretném örömmel tudatni 
mindenkivel, hogy 2010. november 16-án Sopronban világra jöttem, 
és így én lettem az önkormányzati babatámogatás elsı 
kedvezményezettje. Anyukám és apukám is nagyon örültek a község 
gondoskodásának. Az összegbıl néhány hétre biztosították, hogy 
mindig tiszta és jó illatú baba legyek. Köszönöm a sok jókívánságot 
és gratulációt a szüleim nevében is! 

 

FALUKARÁCSONY! 

Kedves Gyerekek, Tisztelt Szülık! 

Szeretettel meghívjuk Nagycenk Nagyközség falukarácsonyi 
ünnepségére 2010. december 17-én (pénteken) 16.30-kor a 
Községháza dísztermébe! 

Mősort adnak a község óvodásai és iskolás tanulói. 

A gyermekeket ajándékkal, a felnıtteket forró teával, forralt borral 
várja az önkormányzat, az általános iskola és az Aranypatak Óvoda! 

A rendezvény a Gyır - Moson - Sopron Megyei Önkormányzat 
támogatásával jön létre. Köszönjük. 

 

Ajándék fenyıfa a nagycenkieknek! 

Tisztelt Nagycenkiek! 

Ponák Zoltán helyi vállalkozónak köszönhetıen ingyenesen tudjuk 
megajándékozni Önöket karácsonyfának való fenyıfával. 

A fenyıfák 2-3 méter magas feketefenyık (hosszú tőlevelő, jól tőri a 
száraz meleget). 

Amennyiben úgy gondolja, hogy Ön vagy hozzátartozói számára 
segíteni tudunk a karácsonyi készületben az ingyenes fenyıfával, 
kérem jelezze ezt a Polgármesteri Hivatalban. 

A fenyıfák a napokban lettek kivágva. Természetesen válogatni is 
lehet közöttük, igény szerint.  

A felajánlott mennyiség 100 db! 

Köszönjük szépen Ponák Zoltán úr felajánlását!  

 

Újabb fejlesztések a játszótéren 

Simon Péter úrnak köszönhetıen a téli idıjárás beköszönte ellenére 
újabb facsemeték kerültek telepítésre. A 8 db gömbakác a játszótéri 

sétány mellett található 
padok mögé kerültek 
telepítésre, hogy a nyári 
melegben árnyékot 
biztosítson az ott 
megpihenık részére. 

Továbbá Simon Péter úr 
támogatásával nagyméretı 
labdafogó háló beszerzése is 
megtörtént, amely a tavasz 
beálltával kerül majd 
felszerelésre a sportpályán, 
így akadályozva meg a 
labdák átrepülését a 
szomszédos ingatlanra. 


