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Nagycenk közéleti lapja

Marietta Anday Greese: „Nagycenken is legyünk ügyesek!”

Nemzeti Vágta selejtezõ
Nagycenken

Egy programszervezõ a nagyvilágból

Várhatóan 2010. május 16-án kerül
megrendezésre a III. Nemzeti Vágta területi elődöntője a nagycenki lovas pályán. A
Széchenyi Emlékév rendezvénysorozatába
épülő - várhatóan sok érdeklődőt vonzó eseményt Marietta Anday Greese a Ménteleppel
együttműködve, az Önkormányzat támogatásával szervezi. A selejtezőre szeretnék a
pálya lelátóját felújítani, a munkálatokhoz a
Képviselő-testület 450 ezer forintot szavazott
meg. Az Oktatási Minisztérium a Nemzeti
Kulturális Alapon keresztül négymillió forinttal járul hozzá az esemény megszervezéséhez.
A nagycenki selejtezőre a Méntelepen lehet nevezni. A nevezési díj 20 ezer forint. A
budapesti vágtára az itteni verseny nyertesének nem kell nevezési díjat fizetnie.

Nagycenk óriási lehetőséget kapott Anday mikor nem is az rendelkezik a legjobb adottsáGreese Marietta személyében. A több év- gokkal. Rájöttem, mi a titok: a veronaiak ügyetizedes szakmai múlttal rendelkező prog- sek voltak. Kihozták a legtöbbet abból, amijük
ramszervező hölgy neve szerte a világon van. Nagycenken is ezt kell tennünk, legyünk
ismert. Olyan művészekkel dolgozik, mint ügyesek! Itt ez a szép kastély, kihasználatlanul.
Sophia Loren, Catherine Deneuve, Ennio Megfogadtam, hogy véghezviszem a tervem, és
Morricone, Carreras, Placido Domingo, nagy látogatottságú, emlékezetes programokat
Monserrat Caballé. Most Nagycenken is sze- szervezek egy ilyen nagy ember tiszteletère!
retné kamatoztatni tudását.
Marietta szeretné, ha nem csak 2010, a halál
- A véletlen hozta, hogy belecsöppentem évfordulójának éve lenne emlékév, hanem 2011
a Széchenyi-év programjainak szervezésébe. is, amikor a legnagyobb magyar születésének
Több szállal is kötődöm ehhez a vidékhez, 220. évfordulóját ünnepeljük. - Az idei prograsoproni vagyok és Fertőbozon is van egy kis mok jó bevezetői lesznek 2011-nek, felfuttatházam. Felháborított, amikor hallottam, hogy ják, nyilvánosságot adnak a jövő évi nagycenki
ez az emlékév is arról szól: Budapesten kita- rendezvényeknek, melyekből, remélem elsőláltak valamit, egyszer leutaznak, koszorúz- sorban maga Nagycenk profitál majd!
nak, és hazamennek, miközben Nagycenken
(Az Emlékév Anday Marietta által szervezett
minden ugyanúgy marad. A rossz járdák, a kidőlt kerítés a kastélyparkban… Mintha itt nem programjainak részletes leírását a betétlapon olvashatják).
lennének tettre kész, ügyes emberek… - kez- „Csak
az önnemesítés és Magyarország jóléte
di Marietta. – Többször találkoztam dr. Tóth
legyen a cél, mely bennünket egyesít”
Imrével, a Soproni Múzeum igazgatójával, és a
vele folytatott èrdekes beszélgetések során arra
jutottam, hogy a Soproni Múzeum Alapítvány
megbízásából vállalom az emlékév nagycenki
A SZÉCHENYI EMLÉKBIZOTTSÁG 2010
eseményeinek a szervezését remèlem a nagy
A SZÉCHENYI TÁRSASÁG, AZ ORSZÁGOS SZÉCHENYI KÖR,
A SZÉCHENYI ALAPÍTVÁNY, NAGYCENK ÖNKORMÁNYZATA ÉS A DUNA TELEVÍZIÓ
nèvhez mèltòan.
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT
Anday Marietta jelenleg nem csak a nagycenki programokkal foglalkozik. Kastélybeli
gróf
irodájából például az olasz Albano, vagy a
fiatal tenor, az argentin Juan Diego Florez fellépéseit szervezi. – Annak idején a Friderikusz
HALÁLÁNAK
Show-ba is sok vendéget hoztam – meséli. – A
150. ÉVFORDULÓJA
Trieszti Verdi Operàban működő Operett és
ALKALMÁBÓL TARTANDÓ ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE
Musical Festival és a Szegedi Nemzeti Színház
közös produkcióját szerveztem meg, illetve
egy Sissiről szóló kamaradarab bemutatóján
tevékenykedem. Számos nagy művésszel álN AGYCENK , S ZÉCHENYI TÉR
lok munkakapcsolatban, Olaszországban és
2010. ÁPRILIS 8., 16 ÓRA
Németországban lévő irodáim a világ minden A Széchenyi-szobor talapzatán a koszorúk elhelyezésére 15–16 óráig van lehetõség
sarkán dolgoznak. Épp egy olasz példán töprengtem, azon, hogy a sok impozáns hely közül
PROGRAM
miért épp a Veronai Aréna a legsikeresebb,

Környei
Emlékkiállítás

)

A nagycenki Széchenyi István Emlékmú
zeumban április 15-ig látogatható a múzeum egykori alapító igazgatójának, dr. Környei
Attilának az életművét bemutató tárlat. A kiállítás a múzeum nyitvatartási idejében, hétfő
kivételével naponta látogatható.
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Széchényi Ferencre, az édesapára emlékezik
Fertõszéplak

17:30 órakor a nagycenki
római katolikus plébániatemplomban
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Önkormá nyzati Híre k
Tisztelt Lakosság!
Önök a 2009. december közepétől
terjedő időszak Testületi üléseinek
összefoglalóját olvashatják, kérem
Önöket, amely témáról bővebben
szeretnének olvasni, azt 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. Örömmel
tudom ígérni, hogy előreláthatóan 2
– 3 héten belül naprakész információkat ígérhetek a testületi ülések
vonatkozásában is.
A Képviselő-testület 2009. december 17. napján tartott ülését
– Ivánkovics Ottó polgármester
hivatalos ügyben történt távolléte miatt - Horváth János rangidős
képviselő nyitotta meg és vezette
le. A napirendek elfogadását után
a Képviselő-testület több árajánlat
vizsgálatát követően elfogadta az
Önkormányzat területére az E-ON
ajánlatát a közvilágítás biztosítására és az EH SZER Kft ajánlatát
a közvilágítási aktív berendezések
karbantartására. Felkérte a polgármester urat újabb tárgyalások folytatására a Rekultív Kft-vel, hogy az
általuk tett ajánlat szerinti hulladékszállítási díj a lehető legalacsonyabb
legyen. Szükségessé vált a közterület használatáról és az üzemképtelen
járművek elhelyezésének rendjéről,
továbbá a köztisztaság fenntartásáról
szóló 9/2008. (IX. 10.) Kt. rendelet
módosítása. A rendelet módosítását
a képviselő urak szintén elfogadták.
A módosításokkal egybeszerkesztett
rendelet a Község honlapján olvasható. Szintén elfogadásra került az
ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló új rendelet, továbbá a
Képviselő-testület 2010. év első féléves munkaterve, a Szociális szolgáltató szakmai programja (Nagycenk
Nagyközség szociális étkeztetésére),
az önkormányzat 2010. évi belső
ellenőrzési terve, és a 2010. évi
Rendezvénynaptár is. A Képviselőtestület indokoltnak tartotta a Gyár
u. 11. szám alatti bérlakások felújítására szánt összeghatár felemelését,
hiszen az épületegyüttesben lévő
bérlakások lakhatatlanok voltak és
ott el kell helyezniük több lakót, akik
a korábbi években már értékesített
ingatlanokban élnek. Tájékoztattam
a képviselő urakat az építési telkek
vonatkozásában történt fejleményekről, a telkek megosztásáról. Sajnos
az értékesítés folyamata nem halad a
várt mértékben, még annak ellenére
sem, hogy az ár nagyon alacsony.
Tájékoztatás hangzott el továbbá a
házi segítségnyújtás kapcsán és a
benyújtott pályázatokról, valamint a
benyújtható pályázati lehetőségekről
is. A nagycenki óvoda nevére tett
javaslattal mindenki egyetértett. A
25-ös őrház kisebbik lakásának bérbevételére érkezett ajánlatot, továbbá az iskola egyik tantermében folyó
időszaki gépjármű vezetői oktatás
céljából történő bérbeadás lehetőségét szintén kedvezően bírálta el
a testület. Nem javasolták azonban

a Sportcsarnok terembérleti díjának
felemelését és a jelen gazdasági helyzetben a Napközi-otthonos óvoda
és Sportcsarnok fűtés illetve meleg
víz ellátásának korszerűsítését. Zárt
ülés keretei között Lex Ernő elnök
lemondása miatt megválasztásra került a Költségvetési és Gazdálkodási
Bizottság új elnöke Horváth Rezső
képviselő személyében.
A Képviselő-testület 2009. december 21. napján megtartott
rendkívüli ülését azért kellett össze
hívni, hogy döntés születhessen a
„Kerékpárral a Fertő – Neusiedlersee
Kultúrtájon” címmel – elnyert pályázat önrészeként a megemelkedett
költségekkel együtt járó önrész megemeléséről – amelyet pozitívan bírált
el a Képviselő-testület. Továbbá szó
volt a REKULTÍV Környezetvédelmi
és Hulladékhasznosító Kft. 2010. évi
lakossági hulladékszállítási díjának
megállapításáról.
A Képviselő-testület 2010. január 28. napján tartotta 2010. év
első testületi ülését. Első napirendi
pontként megvitatták és elfogadták
az önkormányzat és szervei 2009.
évi költségvetésének II. módosítását,
majd a 2010. évi költségvetés I. tárgyalása következett, ahol a tervezett
előirányzatokat a módosításokkal
szintén elfogadták. A Szent Imre utca burkolatának felújítása, nyertes
pályázat megvalósítása érdekében
több árajánlatot kértünk be, s döntés
született az árajánlatok alapján a kivitelező, műszaki ellenőr, lebonyolító megbízásáról is. Ezt követően zárt
ülés keretei között bírálták el a képviselő urak az ún.: 25-ös őrházban
lévő 1. számú lakás bérbevételére
érkezett kérelmet. Ezt követően a
képviselő urak többsége átadott egy
feljegyzést, mely szerint a napirendi
pontokat ők már korábban tárgyalták
és távoztak a teremből. A testületi
ülés határozatképtelenné vált.
A Képviselő-testülete 2010. február 2. napján megtartott ülésén a
képviselők száma 5 fő volt, ezért a
testületi ülést annak határozatképtelensége miatt be kellett zárni.
A Képviselő Testület 2010. február 8. napján tartotta volna soron
következő ülését 18 napirendi ponttal, plusz az egyebekkel. Az ülésen
7 képviselő úr jelent meg, majd 4
képviselő úr ismét távozott, ezért a
testületi ülést annak határozatképtelensége miatt be kellett zárni.
A Képviselő-testülete 2010. február 11. napján tartott pót testületi
ülése Közmeghallgatással indult,
ahol a négy érdeklődőt köszöntötte a Polgármester úr. Erőteljes vita
alakult ki a költségvetés kapcsán
lakossági észrevételekkel, amelyben
mind a képviselők, mind a jelenlévők elmondhatták véleményüket.
Ezt követően a napirendi pontok
tárgyalása következett. A Képviselőtestülete minősített többséggel, 8
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett megalkotta az önkormányzat és szervei 2010.

évi költségvetéséről szóló 2/2010.
(II.17.) rendeletét, és jóváhagyták
az óvoda által benyújtott pályázatot,
majd a képviselők száma ismét 4
főre csökkent. Így a testületi ülést
annak határozatképtelensége miatt
be kellett zárni.
A Képviselő-testület 2010. február 11. napján megtartott rendkívüli
testületi ülése a rendes testületi ülést
követően került megnyitásra, ahol 9
képviselő úr volt jelen. Határozat született arról, hogy támogatják a nagycenki Széchenyi István Általános
Iskola és a Nagycenki Sportegyesület
Asztalitenisz Szakosztálya kérelmét
a Tornacsarnok ingyenes használatára, a 2010. március 13-án Szalay
Gergely emlékére megrendezésre
kerülő egész napos asztalitenisz tornára. Támogatják azon javaslatot is,
miszerint az emléktorna éves rendszerességgel kerüljön megrendezésre. A Képviselő-testület javasolja,
hogy az emléktornára készüljön
egy ún. vándorserleg gravírozással. A nagycenki volt vágóhíd épület ügyében a Képviselő-testület
megbízta a polgármestert, hogy
folytasson tárgyalásokat a helyi
Honismereti körrel, ajánlja fel 30
éves ingyenes használatra a tárgybani ún. „Vágóhíd” épületet, azon
feltétel támasztása mellett, hogy a
30 éves ingyenes használat fejében
a Honismereti kör elvégzi az épület
előírásoknak megfelelő felújítását.
Elfogadták a Dózsa körúton lévő
ingatlanok megosztásával együtt járó költségeket, és a Polgármesterei
Hivatal számítógép hálózatának
karbantartására kötött szerződést,
továbbá a KEOP-2.2.3./A számú - a
Hegykő-Fertőszentmiklós Vízbázis
diagnosztikai vizsgálatára benyújtandó pályázat – a társulás gesztora
általi - benyújtását és az óvoda
fejlesztésére benyújtott pályázat benyújtásáról szóló tájékoztatót is. Ezt
követően a testületi ülésről több képviselő is távozott. A jelenlévő száma
3 főre csökkent, ekként a Képviselő
testület határozatképtelenné vált.
A Képviselő-testület 2010. február 18. napján tartott ülésén a napirendek között ismét helyet kapott
Polgármester úr kérésére a 2010.
évi költségvetés tárgyalása, melyet a
képviselő urak többsége ismét elfogadott.
A Képviselő-testülete 2010. február 25. napján megtartott ülésén a
Széchenyi Emlékév aktuális kérdéseinek átbeszélése zajlott, Marietta
Anday Greese programszerező grandiózus terveket, programjavaslatokat ismertetett meg velünk az idei
Széchenyi Emlékévhez szervesen
kapcsolódva. Ezt követően a Szent
Imre utcai csapadékvíz-elvezetés,
aszfaltozás munkálatainak menetét
és aktuális kérdéseit tárgyalták a
képviselő urak, támogatva a lakosság döntését.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Filátz Józsefné
jegyző

Újabb szelektív
hulladékgyûjtõ-szigetek
A Rekultív Kft-nek köszönhetően jelentősen bővült a szelektív
hulladékgyűjtő-szigeteink befogadóképessége.
Nagycenken három helyszínen vannak szelektív szigetek,
amelyek mindegyike papír, üveg
és PET-palack külön-külön történő elhelyezésére szolgál.
Az utóbbi időben megnövekedett a lakosság részéről az igény
arra, hogy még több edénybe lehessen elhelyezni különválasztva
a hulladékokat. Ez egyrészt figyelemre méltó és előnyös dolog,
hisz a helyiek környezettudatosságát mutatja, másrészt viszont
szűkössé vált a tárolókapacitás,
ami esztétikai problémát jelentett
több alkalommal is, amit jeleztünk is a Rekultív Kft. munkatársai felé. A mostani fejlesztéssel 5 db „harang” került kihelyezésre. Kettő az üveg, három
pedig a PET-palackok számára.
Köszönjük a vállalat gyors intézkedését.
Kérjük, hogy mindegyik tárolóedénybe csak a rajta lévő matricán szereplő anyagot helyezzék
el, köszönjük.
I.O.

Indonéz nagyköveti
látogatás Nagycenken
Mangasi Sihombing, Indoné
zia Magyarországra akkreditált
nagykövete december 14-én
látogatást tett Nagycenken. A
nagykövet úr nem csak a magyar
kultúra iránt mutat élénk érdeklődést, hanem híres magyar történelmi személyiségek iránt is. A
hét fős delegáció – melyhez dr.
Pantali Zoltán, a Sopronkőhidai
Fegyintézet parancsnoka is csatlakozott - látogatása során megtekintette a Széchenyi István
Emlékmúzeumot, a Széchenyi
Mauzóleumot és a Szent István
Emléktemplomot, majd egy kötetlen beszélgetéssel egybekötött
vacsorán vett részt.
Ivánkovics Ottó polgármester ezúton fejezi ki köszönetét
Nemes Viktória óvodavezetőnek,
Kenessei Károly kiállítás-vezetőnek, a Mauzóleumot bemutató
Kocsis Sándornak, és Nagycenki
Sándor egyházközségi képviselőnek a szervezésben, lebonyolításban nyújtott önzetlen segítségükért.

Tisztelt Lakosság!
Sajnálatos módon több esetben volt már szükséges eljárást indítani a
telekhatártól nem szabályos távolságra ültetett növények telepítőjével, az
ingatlantulajdonossal szemben. Szeretném megkérni Önöket, hogy a jó
szomszédi viszonyt fenntartva törekedjenek ezen eljárások elkerülésére!
Néhány ingatlanon a telekhatár közelébe ültetett fa oly mértékben megnövekedett, hogy annak ágai a szomszédos épület tetejére támaszkodnak, illetve azt vihar esetében meg is rongálják. Kérem Önöket, hogy az alábbiakban
idézett, a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm.
rendelet alábbiakban idézett bekezdéseit tartsák be:
2. § (1) Fás szárú növény az ingatlan azon részén és oly módon telepíthető, hogy az – figyelemmel az adott faj, fajta tulajdonságaira, növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére – az emberi életet és egészséget nem
veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem akadályozhatja, valamint
nem okozhat kárt a meglévő építményekben, létesítményekben, és nem
akadályozhatja azok biztonságos működését.
4. § (1) A használó köteles gondoskodni az ingatlanon lévő fás szárú
növények fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak megfelelő szakszerű kezeléséről (így különösen víz- és tápanyag-utánpótlásról, metszésről,
növény-egészségügyi beavatkozásról), valamint szükség szerinti pótlásáról.
(2) A használó köteles gondoskodni az ingatlanán lévő fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztető részeinek eltávolításáról.
(3) A használó – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – köteles
gondoskodni a fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztető
származékainak, így különösen ágak, virágzat, termés, levelek összegyűjtéséről. A használó mentesül az összegyűjtési kötelezettség alól, amennyiben
a humuszképződés nem ellentétes a terület rendeltetésével.
7. § (1) Település belterületén a fás szárú növénynek az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból – a 6. §-ban foglaltaktól eltérően – történt
kivágása esetén
a) a kivágás tényét az azonnali intézkedést foganatosító 3 napon belül
bejelenti a kivágás helye szerint illetékes jegyzőhöz;
b) ha a pótlás környezeti feltételei adottak, a jegyző a tulajdonost a
pótlásra kötelezi.
(2) A jegyző 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.
Problémát jelent továbbá az is, amennyiben a növényzet oly mértékben
nyúlik a közterületre (járdára), hogy az a közlekedést akadályozza. Kérem
az ingatlanok telekhatárára ültetett élő sövényeket fokozottan karbantartani
szíveskedjenek.
Aki a fenti szabályozásokat nem tartja be, helyszíni bírsággal is sújtható,
vagy az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján szabálysértési eljárás alá vonható és ötvenezer forintig terjedő
bírsággal sújtható.
Köszönöm megértésüket és segítőkészségüket!
Tisztelettel:
Filátz Józsefné jegyző

Átköltözött Margit néni
A 2009-es év egyik kiemelt feladata volt az Önkormányzat részéről a
szociális bérlakások ügye. Több évtizedes elmaradást kellett pótolni, így
sok volt a teendő.
Még 2006-ban az akkori képviselő-testület értékesítette a Vám utca
6. számú ingatlant, ami azzal járt, hogy az ott lakó szociálisan hátrányos
helyzetű személyek elhelyezéséről gondoskodni kellett. Ennek anyagi
forrását a vételár biztosította. Volt, aki lelépési díj fejében vállalta a kiköltözést, és volt, aki elfogadta a felajánlott Gyár utca 11. szám alatti cserelakást. Ez utóbbiak közé tartozik özv. Varga Károlyné is, aki idős kora miatt
kissé fenntartással fogadta a költözéssel együtt járó következményeket.
- Nem könnyű a sok évtizedes lakókörnyezetet egy újra cserélni, főleg
ha az ember a 88. évét tapossa, de megérte – meséli Margit néni. Február
elején költözködtem át a családom segítségével, de már most nagyon jól
érzem magam a felújított lakásban. Igaz, magasabb bérleti díjat kell majd
ezen túl fizetnem, de cserébe vezetékes víz van a lakásban, ami már eddig
is nagyon szükséges lett volna. Bízom abban, hogy az egészségem kitart,
és hogy nem lesz gond a közös udvar életébe beilleszkednem. Dr. Szakál
Mária doktornő is nagyon megdicsérte új bérleményemet, ő itt is többször
meglátogat. Köszönöm az Önkormányzatnak a felkínált lehetőséget és az
elvégzett munkát.
Az idei évben kerül sor a másik két lakás kifestésére is, így a tervek
szerint legkésőbb tavasz végére sikerül teljesen kiüríteni a Vám utca 6.
szám alatt ingatlant, ami ezt követően lebontásra kerül, hisz nagyon rossz
állapotban van. Margit néninek ezúton is jó egészséget kívánunk!
I.O.

Kutyatartók, eb-tulajdonosok figyelmébe!
Az utóbbi időben ismét egyre
több panasz és bejelentés érkezik a
Polgármesteri Hivatalhoz az utcákon
szabadon kóborló kutyákról, melyek
veszélyeztetik az arra haladókat és a
környéken lakókat. Az önkormányzat
régi, állattartással foglalkozó rendeletét hatályon kívül helyezve lépett
életbe az elmúlt évben - 2009. június
12. napján – az állatok tartásáról szóló
6/2009. (V. 28.) számú (továbbiakban:
Kt.) önkormányzati rendelet. (A teljes
rendelet a nagycenk.hu honlapon az
«Önkormányzati hírek» / Rendeletek
alatt megtekinthető).
E rendelet tartalmazza, szabályozza az állattartást, az állattartók jogait
és kötelezettségeit.
Kt. 5. §
(1) Állatot tartani csak úgy lehet, hogy
a tartás:
a) állat vagy ember egészségét veszélyeztető fertőzést és sérülést
ne okozzon, testi épséget ne veszélyeztessen,
(2) Állatot tartani oly módon lehet,
hogy az közterületre kijutni, vagy
más ingatlanára átjutni ne tudjon.
(9) Az állattartó a tartással anyagi
kárt senkinek nem okozhat, az okozott kárért felelősséggel tartozik.
(10) Az állattartó köteles eltűrni ezen
rendeletben meghatározott szabályok betartásának ellenőrzését. Az
ellenőrzés lefolytatására a jegyző és
az illetékes hatóságok jogosultak.
A Kt. rendelet szerint az ebtartásra külön szabályok vonatkoznak
ebből idézünk néhányat:
Kt. 12. §
(1) Többlakásos lakóépület közös
udvarán, kertjében csak a bérlő
(tulajdonos) 2/3-ának hozzájárulásával szabad kutyát tartani. Ha
valamelyik lakótárs kéri a kutyát
elkerített helyen kell tartani.
(3) Harapós, vagy támadó természetű
kutyát zárt ajtó mögött kell tartani
és a lakóház bejáratán, jól látható
helyen a harapós kutyára utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni.
(10) Az állattartó - a 41/1997. (V. 28.)
FM rendelet 212. § (1) bekezdés
alapján - köteles az eb tartási helye
szerint illetékes jegyzőnek - egyedi
azonosításra alkalmas adatokkal bejelenteni, ha az állata
- a három hónapos kort elérte,
- elhullott vagy elveszett,
- tartási helye 3 hónapnál
hosszabb időre megváltozott,
- új tulajdonoshoz került.
Kt. 13. §
(1) Kutyát utcán, parkban és lakóház
közös használatú helyiségeiben, udvarán csak pórázon szabad vezetni.
Harapós, támadó természetű kutyákat szájkosárral is el kell látni.
(4) A kutya tulajdonosa köteles a kutyát
úgy tartani, hogy a lakótársak és
szomszédok nyugalmát ne zavarja,
testi épségét és egészségét ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon.
Kt. 16. § Jogkövetkezmények:
(1) Szabálysértést követ el és 100.000,Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki:

a) úgy tart állatot, hogy veszélyezteti
az állat vagy ember egészségét,
testi épségét, életét,
b) nem biztosítja az állat oly módon
történő tartását, hogy azok a környező ingatlanokra ne tudjanak
átjutni,
j) kutyáját úgy tartja, hogy az a
többi lakás lakóinak nyugalmát
zavarja,
A bejelentések többsége a közterületen kóborló, vagy a szomszédos
ingatlanokra átszökő és ott kárt tevő
kutyákra utal. Több esetben birtokvédelmi eljárás keretén belül kell rendezni ezeket az ügyeket, de a bizonyítási eljárás nehézkes, több esetben
lehetetlen.
Az ebtartás mindenhol ugyanazokat a viszályokat okozza: kutyapiszok,
póráz- és szájkosár használat hiánya,
nyugalmat zavaró ugatás, emberek
veszélyeztetése, kutyák által okozott
károk.
A kutyatartásnak nem kell azt jelentenie, hogy a környezetünknek kötelessége különféle kellemetlenségeket elviselni, hanem azt, hogy kutyát nem tartó, kutyatartó és a kutya úgy él együtt,
hogy kölcsönösen tiszteletben tartják
egymás életterét. A kutya viselkedése
elsősorban a kutyatartás minőségén,
azaz a gazdán múlik. Egyrészt a kutya
átveszi a gazda gondolkodásmódját, és
aszerint cselekszik, másrészt szocializáció, azaz a gazda tanítása nélkül nem
képes a helyes magatartásformákra.
Nem a kutya hibás, bármi is történik, hanem elsősorban a gazda. A
felelőtlen kutyatartás súlyos következményekkel is járhat és a gazda
kötelessége a kutyája által okozott kár
megtérítése.
Településünkön a Sopron Holding
Zrt. végzi a közterületeken lévő ebek
befogását és elszállítását a soproni
telephelyükre. Ha ismert a kutya tulajdonosa, akkor térítési díj ellenében
a kutyát a gazda kiválthatja, hazaviheti. Legtöbb esetben viszont az önkormányzat költségvetését terheli a
kutyák befogása, mely alkalmanként
15-20 ezer forintot jelenthet. Ebben
a nehéz gazdasági helyzetben nem
várható el, hogy - az egyes felelőtlen kutyatartók miatt - teljes egészben
közpénzből fedezzük a közterületeken kóborló kutyák befogását, ezért
a Polgármesteri Hivatal az állattartási
rendelet szabályainak betartása érdekében – így különösen az ebtartásra
vonatkozóan – szigorúbban fog eljárni
és alkalmazni fogja a szabálysértés
megvalósulása esetén a rendeletben
meghatározott szankcionálást, a pénzbírságot.
Minden szabály annyit ér, amennyit betartanak vagy betartatnak belőle.
Ehhez azonban szükség van a lakosság segítségére is, ezért kérjük,
bejelentéseiket ne névtelenül, hanem
nevüket vállalva tegyék meg, mivel a
szabálytalankodókkal szemben csak
ez esetben léphetünk fel eredményesen!
Filátz Józsefné jegyző

Nyílt levél Bugledich Attila
tanácsnok úrnak
Tisztelt Bugledich Attila
Tanácsnok Úr!
Az Ön vezetésével 2009. októberében sajtótájékoztatót tartottak polgármesteri tevékenységemmel kapcsolatosan, amit aztán szórólapon
és a Cenki Híradóban is közöltek a lakosokkal.
Kihangsúlyozva, hogy az ellenzéki képviselők
véleménye szerint tevékenységem mennyire
káros Nagycenk szempontjából. Természetesen
véleményüket tiszteletben tartom, még akkor
is, ha pontosan sejthető, hogy mi is volt ezzel kapcsolatosan a céljuk, és kik, mely szűk
csoport is áll az Ön által megfogalmazott „vélemény” mögött. Nagyon bízom abban, hogy
az ezzel kapcsolatos fejleményekről, az azóta
eltelt időszak eredményeiről is hasonló lelkesedéssel fogják Önök és társai a nagycenki
közvéleményt tájékoztatni. Az etika íratlan szabályai ezt diktálják ugyanis.
Én személy szerint az engem ért támadásokat Bugledich Kecstelen Véleményeként azonosítom.
A BKV-nál történt ügyekre asszociálva természetesen. Nem csak azért, mert az Önhöz oly
közel álló párt és politikai felfogás tükröződik
mindkét esetben, hanem azért is, mert az Ön
által teremtett helyzet nagyban hasonlít véleményem szerint egy BKV-s buszra.
Nagycenk egy olyan busz, amelyet a polgármester vezet, a jegyző a kalauz, a képviselők pedig az ellenőrök. Az utasok pedig a
település lakosai. Ön és ellenzéki képviselő-társai az önkormányzati Szervezeti és Működési
Szabályzatának megváltoztatásával ellehetetlenített állapot közelébe hozták. Nem is az által
leginkább, hogy egyetlen forint kifizetését sem
teszik lehetővé a költségvetési tételekben szereplőkön kívül – ez a korábbi polgármestereknél a mindenkori költségvetési tartalék 20%-ig
„megengedett” volt és a jól bevált gyakorlat
más településeken, hanem leginkább a következő, az Ön által az időközi választást követően
tett javaslat-csomag 5. pontja miatt:

A képen szereplő események és személyek természetesen a képzelet szülöttei. Bármiféle hasonlóság valós
eseményekkel és személyekkel csupán a véletlen műve. Egyúttal előre
is elnézést kérek mindenkitől, akinek
a téma vicces feldolgozása sérti az
érzékenységét!
Bugledich Attila

„Az Önkormányzat képviseletében eljárva
bármilyen fórumon nyilatkozatot, szavazatot, kötelezettséget csak a Képviselő-testület előzetes
döntéseinek megfelelően tehet. Amennyiben erre
vonatkozóan nincs iránymutatás, állásfoglalás,
határozat úgy az Önkormányzat érdekeinek megfelelően legjobb belátása szerint nyilatkozhat,
vagy szavazhat, tudomására hozva a másik félnek, hogy állásfoglalása, nyilatkozata, szavazata
csak a Képviselő-testület utólagos jóváhagyásával érvényes, amelyre vonatkozó döntését a
testület a soron következő ülésén hozza meg.”
Már ez is olyan helyzetet teremtett, amit
az Államigazgatási Hivatal is problémásnak
érzett. Különösen rontja a helyzetet, hogy Ön
és néhány Önhöz közeli képviselő már több hónapja szinte teljesen ellehetetleníti a Képviselőtestület munkáját azzal, hogy a testületi ülésekről idő előtt távoznak, ezzel határozat –és
cselekvőképtelenné téve az Önkormányzatot.
Önök képletesen 10-20 km/h-ra lekorlátozzák ezzel a buszunk megengedett legnagyobb
sebességét, pedig haladhatnánk előre ennél jóval gyorsabban is. Aztán meg még ráadásul
minden sarkon traffipaxoznak is, és 1-2 km/h-s
sebességtúllépésnél már azonnal kígyót-békát
kiabálnak, feljelentenek. Önt és öt ellenzéki
képviselő-társát nem azért választotta mag a
település lakossága, hogy a busz haladásának
segítésén dolgozzanak?
Be Kellene Végre fejezni az ilyen cselekedeteket. A bérlet csak ez év őszéig szól, aztán
úgyis dönt a lakosság, hogy melyik irányvonalat
választja. A haladót, a működőképeset, vagy azt,
ahol csak döcögés, füst, és útakadályok vannak.
A Békességet Kell Választani, és ez csak
közösen megy!
Nagycenk, 2010. március 16.
Tisztelettel:

Ivánkovics Ottó
polgármester

Tisztelt Nagycenkiek!

A nekem címzett nyílt levélre nem szeretnék reagálni.
Csupán egy ókori bölcs örökbecsű megállapítását ajánlanám figyelmükbe, miszerint:
Bolondságokkal Kár Vitatkozni.
Aki nem hiszi, változzon békávé! – vagy vá…
Bugledich Attila

A tervezett ütemben
halad a fejlesztési munka
a Szent Imre utcában
Az előzetes tervek szerint haladnak a Szent
Imre utca csapadékvíz-elvezetési munkálatai.
Első ütemben az utca végétől az Ikva patak becsatlakozásáig terjedő szakasz készült
el. Részben árokmélyítéssel, részben pedig
betoncsövek lefektetésével. A munkák során
néhány tervezői hiányosságra derült fény, de
ezeket sikerült orvosolni. A nyomvonal érinti
a volt malomárkot is, itt a tervdokumentáció
szerint megszűnt a járműbehajtási lehetőség,
mivel a vele párhuzamosan futó Vízállói úton
az megvalósítható. A kerékpárút megépítése
csak úgy lesz lehetséges, hogy a túlméretes
mezőgazdasági járművek elől a teljes szakaszt le kell zárni.
A Szent Imre utca felső szakaszán dolgoznak jelenleg a kivitelező VIAT Kft. munkagépei. Az utcában lakók többségének véleményét alapul véve nyílt árok valósul meg,
a kapubejáróknál 6 méter szélességben lesz
lecsövezés. De aki akarja, saját költségén a
teljes árokszakaszt lecsöveztetheti, amit idejében jeleznie kell a kivitelező felé.
Ezzel párhuzamosan a Soproni Vízmű
munkatársai is földmunkát végeznek az utca
teljes szakaszán. A rákötések csatlakozóit cserélik ki, saját finanszírozásban.
Amint a csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztési munkálatai megvalósulnak – és az
időjártás továbbra is kedvező lesz – az aszfaltozási munkák kezdődnek majd el. A teljes
befejezés április első felében várható, addig
az ott lakók és az arra közlekedők türelmét
kérjük szépen.
Ivánkovics Ottó polgármester

Március 15.
Az Egyházközség aktuális híreiről résSzínvonalas műsorral emlékeztek meg a
szervezők 1848. március 15-re. A megemlékezésen megnyitó beszédet mondott
Ivánkovics Ottó polgármester, majd az általános iskolások műsora következett. A
Czenki Hársfa Néptánc Egyesület fellépését vastapssal jutalmazták a vendégek.
Ünnepi beszédet mondott Ivanics Ferenc
országgyűlési képviselő, majd a Soproni
Honvéd Hagyományőrző Egyesület korhű
egyenruhába öltözött tagjai kíséretében a
megemlékezők koszorúzásra a Széchenyi
szoborhoz vonultak.
Köszönet az iskolásoknak, és felkészítő tanáraiknak a színvonalas és tartalmas
műsorért!

Országos mûvelõdéstörténeti vetélkedõ

Visszatekintõ

Az Országos Széchenyi Kör felkérésére Széchenyi István és kora
címmel országos művelődéstörténeti vetélkedőt szervezett általános
iskolai kategóriában a nagycenki Széchenyi István Általános Iskola. A
vetélkedő első két, internetes fordulóját, melynek technikai lebonyolításában a Széchenyi Gimnázium is együttműködött, a 60 jelentkezett
csapat közül 56 oldotta meg. A középdöntőbe jutott 30 csapat közül a
legjobban szereplő hat, valamint további két, határon túli csapat méri
majd össze tudását és ügyességét április 16-18-a között a nagycenki
iskolában. A csapatok pénteken érkeznek Nagycenkre, a megnyitó után
a Mauzóleumban róják le tiszteletüket a Legnagyobb Magyar sírja előtt,
majd megtekintik az Emlékmúzeum kiállítását. Szombat délelőtt Bécsbe
utaznak, ahol felkeresik Széchenyi István szülőházát, és ellátogatnak az
utolsó évek színhelyére, Döblingbe is. Délután „kalandtúrán” vesznek
részt, melynek során főként ügyességi feladatokkal kell megbirkózniuk.
Az állomáshelyek községünk különböző helyszínein lesznek, így a versenyzők megismerkednek a helyi nevezetességekkel is. Vasárnap délelőtt
kerül megrendezésre az elméleti döntő, délután az eredményhirdetés.
A döntő szervezéséhez, és a negyven vendég ellátásához már eddig is
sokan ajánlották fel segítségüket, és további támogatók jelentkezését várják, hogy minél színvonalasabb lehessen az országos vetélkedő döntője.
Eddigi támogatók:
Nagycenk Község Önkormányzata, Kastélyszálló, Méntelep,
Emlékmúzeum, Biosalvus Bt, Horváth Rezső, Horváth János, Steiner
Katalin, Pölczné Lőrincz Márta, Kocsis Sándor, Henczel Szabolcs atya,
Óvoda, a Széchenyi István Általános Iskola minden alkalmazottja,
Horváth&Lukács Galéria, Bozi-Rozi csárda (Fertőboz), KXH Computer
Kereskedelmi KKT (Sopron)

Adventi vásár

Széchenyi Akadémia 2010
Az Országos Széchenyi Kör 2010. február 1 - 5-e között
Nagycenken tartotta ötnapos konferencia-sorozatát. A Széchenyi
Akadémia témája az idén gróf Széchenyi István, a Legnagyobb
Magyar élete, munkássága, tevékenysége, eszmeisége volt.
Az előadásokat neves professzorok, Széchenyi munkásságával
foglakozó tudósok tartották.

Cenki Ablak Kft.
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Mindenki találhatott magának ajándéknak valót karácsonyra, aki
kilátogatott a Biosalvus Bt által szervezett december 12-i adventi
vásárra. A bejáratnál kürtős kalácsos, kissé beljebb forró tea és forralt bor, valamint a nagycenki asszonyok finom süteményei várták a
vendégeket. Sokan nézelődtek és vásároltak, hallgatták és nézték az
óvodások lucázását, a fiatal tehetséges Élő Máté trombita játékát, és
a templomi énekkar fellépését.

Falukarácsony
Második alkalommal került megrendezésre a Falukarácsony a
Községháza Dísztermé
ben, amire ismét nagyon sok gyermek és
szülő, nagyszülő volt
kíváncsi.
A terembe sok-sok
melegség, szeretet költözött az óvodások és
az iskolások műsorainak köszönhetően. Az ünnepi hangulatot fokozta Henczel Szabolcs
atya beszéde és az iskola pedagógusainak “csengettyűkoncertje”.
Természetesen a gyermekek izgalma csak fokozódott a Horváth
Jánosné tanító néni által vezetett ünnepi műsor végeztével, hisz nem
csak rengeteg szaloncukor várta őket a Honismereti Kör által felajánlott hatalmas fenyőfa alatt, hanem a teremből kifelé menet ajándékot is
kapott minden óvodás, iskolás egyaránt.
A szokásoknak megfelelően a felnőtteket pedig forralt bor, és finom
tea várta a földszinten.
I.O.

Adventi koncert a templomban
Az iskola igazgató-asszonyának kezdeményezésére december 19-én
a Völcseji Népdalkör és a Nagycenki Templomkórus adott koncertet a
templomban. A Völcseji Népdalkör tagjai népi ritmushangszerekkel is
kísért dalokat énekeltek, a Nagycenki Templomkórus pedig alakulása
óta talán a legérettebb, legkidolgozottabb előadásával lepte meg a havazás ellenére jelenlévő hallgatóságot.

Pásztorjáték
Szép hagyomány indult útjára tavaly, amikor a Szent István templomban az általános és középiskolások pásztorjátékkal emlékeztettek a
kis Jézus születésére.
Karácsony előestéjén új előadással örvendeztették meg a fiatalok a
nagycenki családokat.
A kották és a szövegek felkutatásában, a játék betanításában és a
kellékek elkészítésében most is Szabó Zsolt és felesége, Annamari vállaltak döntő szerepet, akiknek a szülők is sok segítséget adtak.

SULINFO
A rövid téli szünet gyorsan eltelt, s nem igazán volt idő kipihenni
magunkat, s erőt gyűjteni a folytatáshoz. Január közepén zártuk le
az első félévet, kinek örömet, kinek szomorúságot jelentett a félévi
bizonyítvány. Mindenkinek folyamatos, pontos, alapos felkészülést
kívánunk a második félévre! Csak a kitartó és folyamatos munkának
van és lesz eredménye.
Februárban „Megelevenedett történelem” címmel történelmi vetélkedőn vettek részt nyolcadik osztályos tanulóink: Szabó Bence, Tóth
Ákos, Móricz Dániel és Csitkovics Márk Csepregen, ahol Iza néni
tanítványai első helyezést értek el. Gratulálunk a szép eredményhez!
Februárban végzős diákjaink továbbtanulási szándékait küldtük el a
választott iskolákba. Várjuk a sikeres felvételt.
Nagyon rövid volt az idén a farsang időszak, ezért a felsősök
hagyományos mulatságát február 12-én, az alsósok bálját pedig húshagyó kedden, farsang farkában tartottuk. A felsősök vidám perceket
szereztek műsorukkal, az alsósok pedig ötletes jelmezeikkel káprázatták el a közönséget. Megköszönjük a rendezvények lebonyolításában
az SZM tagjainak segítségüket!
A helyesírási verseny helyi fordulójában Artner Szabina 8. osztályos, Pajer Brigitta és Horváth Fanni 6. osztályos tanulók jutottak
tovább.
A Petőfi Sándor Ált. Iskolában megrendezett szép kiejtési versenyen Artner Szabina 8. oszt., Karafa Júlia és Fábiánkovits Anna 7.
oszt., Pajer Brigitta és Horváth Fanni 6. oszt. és Vass Klaudia 5. osztályos tanulók képviselték iskolánkat.
Ugyanitt a Zrínyi matematika versenyen: Laczó Dominik, Gáll
Bernadett, Jagodics Bence, Pál Dzsenifer 5. osztályból, Hofstadter
László, Pajer Brigitta, Vajdulák István, Wutzlhofer Dániel 6. osztályból, Kafara Júlia, Czenki Virág és Frank Barbara 7. osztályból, Czenki
Dávid, Csitkovics Márk és Jókuti Gábor 8 osztályból vettek részt.
Az 1. és 2. korcsoportos fiúk Fertődön, a 4. korcsoportos fiúk
Nagycenken, a 3. korcsoportos lányok Fertődön megrendezett focitalálkozón egyaránt 2. helyezést értek el.
A 7. osztály Sopronban rendhagyó fizika-kémia órát tekintett meg
a Csodák Palotája előadásában.
Az előttünk álló tavaszi hónapok rengeteg programot, versenyt
kínálnak…
Paárné Kelemen Anikó

Ovis Hírek
A 2010-es év eleje óta a kiscsoport létszáma 26 főre emelkedett. A
közeljövőben még 8 új kisgyermeket
várunk ide, így velük együtt az óvoda gyermeklétszáma 78 főre bővül.
A legkisebbek befogadása zökkenőmentesen zajlott, az új gyerekek könnyen beilleszkedtek az óvodai életbe,
amiért köszönet a beszoktatásban aktívan részt vevő anyukáknak.
Balázs napján szokás, amit a 2.
osztályos iskolás gyerekek közreműködésével február elején idén is
felelevenítettünk, hogy az iskolás
gyermekek verses mondókákkal adományokat gyűjtenek, és iskolába toborozzák a nagycsoportosokat, akik
az általuk készített ajándékokkal örvendeztetik meg „Balázs püspököt”
és „katonáit”.
A gyermekek hagyományos farsangi batyus bálját február 12-én
délelőtt a tornacsarnokban tartottuk
meg a családokkal közösen, remek
hangulatban.
Március 10-én Rosta Géza előadó
művész szórakoztatta gyermekeinket.
Nemzeti ünnepünkről mindhárom
korcsoporttal együtt emlékeztünk
meg és a gyermekek által készített
nemzeti szimbólumokat közösen helyeztük el a Széchenyi szobornál.
A tavasz ébredésével programjaink is sűrűsödnek. Április 1-re várjuk
a Nyuszit.
Április 24-én, szombaton délután
rendezzük a hagyományos Szent
György napi vásárunkat népi mesterek és népművészek közreműködésével.

Anyák napi ünnepélyeinket május első hetében tartjuk, korcsoportonként. Még május hónapban
a középső és nagycsoportosokkal a
Fertő-Hanság Nemzeti Parkba készülünk. Kellő számú érdeklődő esetén
a családok részére is tervezünk ide
egy látogatást. Gyermeknapi kirándulásunk időpontja május 14-e, úti
célunk Fertőrákos, ahová a szülőket
is szeretettel várjuk.
Pünkösdkor ebben az évben is
vendégül látjuk az óvoda konyhájáról
étkező idős embereket.
Május 21-én, pénteken délután
búcsúztatjuk nagycsoportosainkat.
Június második hetében a szülőkkel
közösen tartott, versenyjátékokkal
gazdagított ünnepre, ahol együtt verseng a szülővel a gyermek, a Szent
Iván napi szalonnasütésre készülünk.
Az új gyermekek óvodai beíratásának időpontja: 2010. április 12-e,
13-a és 14-e, 8 órától 16 óráig.
Azoknak a szülőknek a jelentkezését várjuk, akiknek gyermeke
2010. június 01-e és 2011. május
31-e közötti időszakban betölti a 3.
életévét.
2010. szeptember 01-től óvodánk fogadja azokat a 2 és fél éves
életkorukat betöltött gyermekeket
is, akiknek szülei munkába állnak.
A beíratáskor kérjük ezen családok
jelentkezését is.
A beíratásra és rendezvényeinkre
mindenkit szeretettel várunk!
2010. 03. 16.

Nemes Viktória
óvodavezető

Füvesboszi kincsestára
Csalán (Urtica dioica)
A tavaszi tisztítókúrák alapnövénye. Erősítő, roboráló szer, magas
vitamin- és ásványi anyag tartalma miatt kiváló szer a tavaszi fáradtság
megelőzésére, megszüntetésére. Erősen vízhajtó, salaktalanító hatású,
elősegíti a húgysav kiürülését a szervezetből, ezért köszvény esetén is
hatásos. A reumát külsőleg is gyógyítja: a friss csalánlevelekkel való
veregetés serkenti a vérkeringést. Fokozza a szervezet regenerációs
folyamatait, egészségvédő gyógynövény. Megelőzésre egy evőkanálnyi
mennyiséget forrázzunk le 2-3 dl vízzel, hagyjuk 15 percig lefedve állni,
szűrjük le, majd langyosan fogyasszuk, egész napra elosztva, kortyonként. Betegség esetén ennek az adagnak a duplája ajánlott, de napi 2
liternél többet semmiképp sem szabad inni belőle, illetve csak kúraszerűen alkalmazható. Két hét után szünetet kell tartani.

Gyermekláncfû (Taraxacum officinale)
Gyógyászati szempontból a növény gyökere, illetve virágzáskor az
egész növény értékes. Tavasszal, virágzás előtt zsenge leveleiből salátát
is készíthetünk, akkor még nem annyira keserű. Epetermelést serkentő,
epehajtó, vizelethajtó. Az epeteák alkotóeleme, mert meggátolja az epekövek kialakulását. Gyökere a magas inulin tartalom miatt cukorbetegek
számára cukorpótló. A gyökérből 1 teáskanálnyit 15 percig kell főzni 2
dl vízben, a növény föld feletti részéből pedig 1 evőkanálnyit kell leforrázni 2 dl vízzel, majd 15 perces áztatás után leszűrni, és minden ízesítés
nélkül étkezés előtt fogyasztani naponta kétszer.

Torma (Armoracia rusticana)
Gyógyászati szempontból a torma gyökere értékes. Étvágyjavító,
köptető, vizelethajtó, a nátha és a megfázás kiváló gyógyszere, fertőtleníti a légutakat, oldja a bennük lerakódott váladékot. Frissen, nyersen
lereszelve a leghatásosabb. Fekete nadálytővel keverve a ledarált gyökérből készített pakolás reumatikus ízületi, és izomfájdalmak kezelésére
alkalmas. Oldja a szélgörcsöket, javítja az emésztést.

Füvesboszi

Sikeresen szerepelt a Kastélyszálló
A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. és a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség Sopron Régió közös rendezvénye volt a
március 13-14-én megtartott Soproni Ízutazás és Telebendő Napok. A
programsorozat szakácsoknak kiírt versenyén a nagycenki kastélyszálló két szakácsa dobogós helyen végzett.
A Kuktacsata és Séfpárbaj regionális versenyen Sárközi József
arany-, Dancs Dániel bronzérmet szerzett. A nyertes étel grillezett
csirkemell volt édeskömény salátával és sáfránymártással. Aki szívesen megkóstolná, a kastélyszálló éttermében – édesköményszezonban
- megteheti.

Receptsarok
Húslepény
Hozzávalók: 1,5 kg darált hús, 2 áztatott zsemle, bazsalikom,
oregano, 2 tojás, 2 fej apróra vágott vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 2 evőkanál paradicsompüré, só, ételízesítő. A mártáshoz 2
dl pohár tejföl, 3 evőkanál ketchup, 2 evőkanál olaj, továbbá paprika,
paradicsom, vöröshagyma, kukorica, reszelt sajt.
A húst a zsemlével és a fűszerekkel összekeverjük, és egy kiolajozott tepsibe nyomkodjuk. Előmelegített sütőben 15 percig elősütjük,
majd rákenjük a mártás 1/3-át. A felkarikázott paprika, paradicsom,
hagyma, és a kukorica következik, majd a maradék mártás. A tetejére
reszelt sajtot szórunk, és készre sütjük. Burgonyapürével kínáljuk.
Tóth Gáborné Zsanett, Kiscenki utca

Orgonasípok
Hozzávalók: 40 dkg liszt, 25 dkg margarin, 2 tojás, 20 dkg porcukor,
baracklekvár.
A lisztet a margarinnal és a tojások sárgájával összegyúrjuk, és
vékonyra sodorjuk. A tojásfehérjéket elkeverjük a porcukorral, és a
tésztára kenjük, majd 10-12 cm hosszú, 2 cm széles csíkokra vágjuk.
Kikent (vagy sütőpapírral bélelt) tepsibe tesszük, majd megsütjük. A
kész süteményekből kettőt-kettőt baracklekvárral összeragasztunk.
Tölgyes Jánosné, Gyár utca

Horváth Anna:
Magyartanárnak készül a nagycenki lány

Dobogós helyezés a Soroptimist
Club Sopron irodalmi pályázatán
A tizenhét éves nagycenki lány a közelmúltban a
Soroptimist Club Sopron
irodalmi pályázatán második helyezést ért el.
Szórakoztató, remek stílusú írásait ismerve nem meglepő ez az eredmény. Anna
jelenleg a Szent Orsolya
Római Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium diákja. Magyartanárnak készül, és közben a Merengő
nevű internetes oldalon ír
folytatásos regényt…
A „mi szeretnél lenni?” sablonkérdésre Horváth Anna azt feleli: felnőtt. Ez a frappáns, egyszerű válasz Anna egészét jellemzi.
Érződik rajta, hogy átlát az emberen, hogy azonnal tudja, érzi,
kiben mi lakik. A világot is valahogy így szemléli, keményen, de
mindig humorral átitatva.
Anna hatodik éve a soproni Szent Orsolya Római Katolikus
Általános Iskola és Gimnázium diákja. Felsősként mindig is
szerette a magyart, eleinte szavalt, akkori osztályfőnöke, Tóthné
Kiss Katalin bíztatására. Később az iskolaújságba is írt. Mostani
magyartanárának, Baracskai Éva tanárnőnek köszönhetően egyre nagyobb örömét leli az írásban. A középiskola befejezése
után magyar-teológia szakon szeretne továbbtanulni a Pázmány
Péter Katolikus Egyetemen, és majd tanárként visszatérni jelenlegi iskolájába... (A teológia szak iránt Kis Gergely Máté tanár
úr, és Henczel Szabolcs Atya keltette fel az érdeklődését.)
- Baracskai Éva magyartanáromnál minden kötelező olvasmányról egy egyoldalas véleményt kell írni. Jónak találta a tanárnőm ezeket az írásokat, és ő hívta fel a figyelmem a Soroptimist
Club Sopron irodalmi pályázatára is. A téma az utazás, turizmus
volt, a mottó pedig egy Hans Cristian Andersen idézet: „Vannak
helyek, amelyeknek már puszta említése vándorkedvvel tölti el
szívünket.” A novellámmal második helyezést értem el – meséli Anna. A pályázatra beadott írásokból egy könyv is készül,
melyben természetesen Anna is szerepel majd.
A Merengő (http://fanfic.hu/merengo/viewuser.php?uid=8623)
nevű internetes oldalon szinte mindegyik írása megtalálható. A
kedvenc regényei a Harry Potter könyvek. – Ezen az oldalon
olvasható egy folytatásos regényem – álnéven – amely a varázslófiú egyik tanárának életét dolgozza fel. Nyáron kezdtem el, és
amikor van időm, továbbfűzöm a történetet. Gyakran gondolok
tovább filmeket, de írok ünnepekről is, írnom kell, ha megérint
valami. A témától függ, hogy milyen stílust használok, de alapvetően a szarkazmus a jellemző rám. Jó görbe tükröt mutatni
mindenkinek, néha magunknak is – mondja.
A Merengőn Anna önmagáról is elárul ezt-azt. Megtudjuk,
hogy szeret beszélni, hogy szereti kontrollálni a csapatmunkát,
és bár nincs vérszerinti tetvére, mégis többször szerepel az írásaiban valaki, akit a bátyjának nevez. Az illető kilétét nem fedte
fel a Cenki Híradó számára, de akik ismerik Annát, tudják, kiről
lehet szó...

Anyakönyvi hírek
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Búcsúzunk

Lovassport

Takács Sándor 1937
Németh Rozália

Országos díjlovagló verseny lesz hazai és
külföldi versenyzők részvételével a hidegségi
Ilona majorban 2010. április 17-18-án. A versenyt mindkét nap reggel 8 és eset 6 óra közt
rendezik meg.

Szalai Gergely
Asztalitenisz Emléktorna
33 általános iskolás és 40 felnőtt versenyző részvételével, hagyományteremtő jelleggel rendezték
meg 2010. március 13-án a Tornacsarnokban a
Szalai Gergely Asztalitenisz Emléktornát, mellyel
emléket kívántak állítani az egykori tanítványok a
sportág nagycenki fellendítőjének, Szalai Gergely
tanár úrnak.

Magyar János Györgyné 1911

Frank Attila

Gratulálunk

Szabó Lola

Országos bajnok a nagycenki fiú

Horváth Rezső 2009-es eredményei:
május: Zelka Kupa, (Zalaegerszeg) Ki a leggyorsabb atléta II. hely 60m síkfutás
május: Nemzetközi Diákolimpia, (Varsó) II.
hely 60m síkfutás
szeptember 9: Interspar Kupa (Zalaegerszeg)
szeptember 20: Gyerekverseny (Győr) I. hely
60m gátfutás, I. hely távolugrás
október: Gyerekverseny (Budapest) I. hely
60m gátfutás

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

Dorogi Ágnes és Szabó Márk kislánya

Ígéretes nagycenki tekés Fekete Hunor (2009. 12. 22.)

A télen került megrendezésre Szolnokon az
Országos Serdülő Tekebajnokság. A kétnapos
versenyre az ország különböző pontjain megrendezett előselejtezők után 36 ifjú sportoló szerzett
indulási jogot, köztük a 16 éves nagycenki Tamási
Márton is, aki az első napon 120 dobásból 557 fát
ért el, ezzel a 7. helyre került.
Eredmények:
A második napon már csak a legjobb 12 veráltalános iskolás lányok:
senyző maradt állva. Marci egy kicsit elfáradt, így
1. hely: Rákóczi Vivien
csak 504 fát tudott eldönteni, de ezzel is sikerült a
2. hely: Heinz Tamara
11. helyet megszereznie.
3. hely: Szalai Sára
A Soproni Postás Tekeszakosztály színeiben
általános iskolás fiúk:
versenyző nagycenki fiú az évtizedek óta sikere1. hely: Varga Kornél
sen működő sportszervezet eddigi legjobb ered2. hely: Jókuti Gábor /Nagycenk/
ményét érte el a serdülő korosztályban.
3. hely: Pölcz Máté /Nagycenk/
Marci érdemeit tovább növeli, hogy a 36 infelnőttek -nők:
duló közül ő volt az, aki a legalacsonyabb osz1. hely: Eőri Attiláné
tályban versenyez (NB III.), és még csak két éve
2. hely: Fekete Ágnes
kezdett tekézni.
felnőttek -férfiak:
Az előselejtezők során az Északnyugat-ma1. hely: Böhm Gábor/Sopron, Turris SE/
gyarországi elődöntő Győrben került megrende2. hely: Sellei Tamás /Pereszteg, Nagycenk SE/
zésre, ahol a győri, tatabányai, pápai, moson3. hely: Böhm Attila /Sopron, Turris SE/
magyaróvári versenyzők között az első helyen
Köszönet a verseny főszervezőinek: Sellei jutott tovább. Edzője, felkészítője az ugyancsak
Tamásnak és Lajber Sándornak, és mindenkinek, nagycenki Nagy Elemér, akinek szintén gratuláaki a nagyszerű torna megrendezésében és lebo- lunk. Marci ígéretes pályafutásához további sok
nyolításában részt vett.
sikert kívánunk!

Horváth Rezső atlétikai sikereiről már beszámoltunk a Cenki Híradó hasábjain. A nagycenki
tehetség azóta is sikert sikerre halmoz: országos
bajnoki címet szerzett 60 méteres gátfutásban,
és a nyáron Bahreinbe utazik az International
Children Games nemzetközi tornára, ahol tizenöt ország sportolóival mérheti össze tudását
60 méteres síkfutásban. A szobájában már egy
vitrin őrzi az érmeket, okleveleket…

Szabó Lola (2009. 12. 17.)

október: Gárdonyi Kupa (Sopron) I. hely
60m síkfutás
Horváth Rezső 2010-es eredményei:
február 13: Budapest Kupa egyéni összetett
I. hely: 60m síkfutás, 60m gátfutás, távolugrás
február 14: Serdülő Egyéni OB: 60m gátfutás I. hely, távolugrás II. hely,
március 6: Fedett Pályás Serdülő Egyéni
OB: 60m gátfutás I. hely
március 19: Sopron Városi Mezei
Futóverseny: II. hely
Országos ranglistavezető 60m gátfutásban:
9, 32 sec

Lökkös Mónika és Fekete Bálint kisfia

Ertl Karina Nadin (2009. 12. 29.)

Mészáros Gabriella és Ertl Gergely kislánya

Nagy Natália (2010. 02. 26.)

Tóth Kitti Mária és Nagy Gábor kislánya

L o c s o l óbál
2010. április 4-én 20.00 órai kezdettel a
Nagycenki Sportegyesület Locsolóbált szervez a Sportcsarnokban, melyre mindenkit
szeretettel várnak. A bál bevételét az egyesület működésére és kiadásaira fordítják.

Jubileumi
galambkiállítás
A V 142-es Soproni Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete ötven éve, 1960-ban
alakult meg hivatalosan. Erre a kerek évfordulóra a nagycenki Galambtenyésztő Szakosztállyal együtt - a tavalyinál is több kiállítóval - emlékeztek a tenyésztők a nagycenki
Sportcsarnokban. A bemutatkozásra a meghívást 48 tenyésztő fogadta el; Soprontól
Zalalövőig, Kimlétől Szanyig. A soproni
egyesületi tagok elhozták azokat a kupákat,
okleveleket is, amelyeket az elmúlt évtizedekben kaptak tenyésztésük elismeréseként.
A kiállításon és a versenyen 35 galambfajta
368 egyeddel vett részt. Ezen kívül kb. 20
különleges nyulat, a Fertőmenti Madárbarátok Egyesületének köszönhetően különböző
madárkollekciókat láthatott az érdeklődő
közönség. Versenyen kívül meghívást kaptak sportgalambászok is. Az eredményhirdetésen 55 db „Kiváló”, 13db „Tiszteletdíjas” és 15 db „Kiállítás győztes” elismerést
osztottak ki. A Nagycenki Galambtenyésztő
Szakosztály is nagyszerűen szerepelt, szinte
mindegyiküknek volt győztes galambja.
K.I.

Egyházközség
Az Egyházközség aktuális híreiről
részletesen a következő számban írunk. A
liturgikus eseményeket Nagycenk hivatalos honlapján (www.nagycenk.hu), illetve
a templomra kifüggesztve találják meg.

Széchenyi Jubileumi év - 2010

Gróf Széchenyi István Emlékév programjai GYMSMMIG Soproni Múzeum Alapítvány
„Széchenyi Jubileum 2010”
A rendezvény fővédnökei:
•	a Széchenyi család részéről:
Széchenyi Alexandra Grófnő
• Hazánk magas rangú, állami szintű képviselője
• Dr. Szakács Imre, a megyei közgyűlés elnöke
•	Firtl Mátyás országgyűlési képviselő
Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának
alelnöke
Programok
Jelenleg már folyamatban:
Rajzverseny a megye általános iskolásai számára „Széchenyi
és a reformkor” témában „Gróf Széchenyi István hazafisága és
munkássága” – rajzpályázati felhívás a „Legnagyobb Magyar”
évfordulója tiszteletére.
2010. április 18-19.
Széchenyi általános iskolák vetélkedőjének döntője.
Helyszín: Széchenyi Kastély Nagycenk
2010. május 15-16.
“Széchenyi Vágta a Nemzeti Vágta Nagycenki Előfutama”
A nagycenki galopp pályán kerül megrendezésre
A rendezvény kiemelt támogatója a Sopron Bank Burgenland
2010. május 28.
A megyei Széchenyi vetélkedő döntője, rajzpályázat megnyitója és eredményhirdetése
2010. augusztus 18 - szeptember 30.
Vándorkiállítás – kiállítás-sorozat a „felemelő század”-ról (19.
század)
A polgárság évszázada, a nemzetté válás évszázada, a nemzeti
művészet létrejöttének évszázada.
A „közös modernizációt” bemutató, magyarországi és külföldi helyszíneken bemutatandó kiállítás Nagycenken Széchenyi
István gróf és Storno Ferenc munkásságával kapcsolódik a bázisanyaghoz.
Kiemelt program
Széchenyi István Emléknapok 2010. szeptember 17-18.
2010. szeptember 17. - péntek
09.00 A Széchenyi emlékmű megkoszorúzása Nagycenken
A koszorúzáson beszédet mond:
• Hazánk magas rangú politikai képviselője
• A rendezvény fővédnöke dr. Szakács Imre
• Firtl Mátyás alelnök, országgyűlési
képviselő
• Széchenyi Alexandra Grófnő
09.30 A
 koszorúzási ünnepség forgatókönyve:
• H
 uszártisztelgés és zászlómeghajtás
• M
 egemlékező szónoklat - a koszorúzás
szónoklatára jelölhető személyek: köztársasági elnök, miniszterelnök, megyéspüspök, megyei közgyűlés elnöke
• Az emlékmű körül koszorút alkotnak
és verset mondanak Széchenyi Istvàn
tiszteletére és emlékére a Nagycenki
Általános Iskola és a soproni Széchenyi
Gimnázium diákjai és tanárai, valamint
Eperjes Károly színművész
• Mága Zoltán hegedűvel eljátssza a
Himnuszt
Szervezõ és lebonyolító:
Sopron Múzeum Alapítvány
megbízásából: InterAMG Produkció
Széchenyi Jubileum 2010
Széchenyi Kastély Nagycenk
Anday Greese Marietta

11:00

Emlékmise
	a nagycenki templomban, Henczel Szabolcs tisztelendő
úr szervezésében a megyés püspök úr részvételével, utána lehetőség a kripta megtekintésére

12:30 Díszebéd a Kastélyszálló termeiben,
mottó: “Széchenyi kedvencei”
	csak meghívott vendégek, a fővédnök ès a főtámogató és
vendégei, szponzorok, celebritások részvételével.
16:00 Huszárbevonulás
	a kastélyparkba, a belső udvarra. Huszárkarély, nyitóbeszédet mond dr. Tòth Imre, a Múzeum Alapítvány elnöke, majd Széchenyi Alexandra Grófnő meggyújtja a
“Széchenyi Láng” –ot
	Palotás tánc - palotás jelmezben
(az udvari pódiumon)
• “Hídember” c. Bereményi filmből részletek
• Pódiumbeszélgetés – a beszélgetést vezeti:
Dr. Tóth Imre
• Résztvevők: Eperjes Károly, Bereményi Géza, Csorba
László, Gerő András, Majdán János, Gergely András,
Oplatka András. (Eseményhez illő zenei átvezetések a
rendezvény egyes pontjai között)
19:30	Kocsis Zoltán ősbemutató - koncertje - a művész úr saját,
Gróf Széchenyi István emlékének szentelt szerzeményét
mutatja be a cenki kastély dísztermében. A kastélyparkban történő kivetítés, és az előadás után svédasztalos vacsora a Kastélyszálló különtermeiben
(Egész napos kisvasutazás, Vasút és hintómúzeum megtekintése,
ill. lovaglás, kocsikázási, ill. hintózási lehetőség gyerekeknek és
felnőtteknek egyaránt, néptáncbemutató több színpadon, kézművesek és iparművészek bemutatkozása, a rajzverseny győzteseinek a kiállítása, főzőverseny, borbemutató, a Széchenyi borok
bemutatása)
2010. szeptember 18. – szombat
11:00

Lovasbemutató
Résztvevők között:
• Halasi Endre lovasbemutatóval valamint
• Thomka Iván információs előadással a lótenyésztés
magyarországi meghonosításáról, ill. a lótenyésztés
tudományos fontosságáról ma, Tóth László pedig előadást tart a kocsihajtás technikáiról
• Látvány és technika: főszereplő a “ló” többórás programban
17:00	“Sissi” kamaramusical bemutatója. A Trieszti Operettés Musicalfesztivál produkciója valamint operett és musical melódiák
20:00	Rendezvényzáró bál a Kastélyszálló összes termeiben, a
bál háziasszonya Zséda, kb. félórás koncerttel, közben
divatbemutató “Crescance öltözködése” címmel.
24:00 A bál lezárása:
	A “Széchenyi Láng”-ot eloltja
Széchenyi Alexandra Grófnő,
	majd tűzijáték következik, a kastély már fáklya - díszkivilágításban lévő parkjában. Ezután Firtl Mátyás országgyűlési képviselő és Gy-M-S Megye közgyűlésének az
alelnöke valamint Széchenyi Alexandra Grófnő lezárják
az ünnepségsorozatot.

Levelezési cím:
9485 Széchenyi Kastély Nagycenk
Kiscenki u. 3.
Tel:
99/311327 v. 99/357640
Mobil: 06/30/9485342
E-mail: szechenyijubileum2010@gmail
A rendezvény fõtámogatója:
Sopron Bank Burgenland

További támogatók:
Kastélyszálló Nagycenk
Bormarketing KHT Sopron
Scarbantia Zrt.
Hirschler Üvegipari Vállalkozás
Nagycenk Önkormányzata
Tanulmányi Erdõgazdaság Sopron
Méntelep Nagycenk
Medgyesi Cukrászda Nagycenk
Soproni Kereskedelmi és Iparkamara

Széchenyi Jubileumi év - 2010

A „Nagycenki Széchenyi Vágta – a Jubileumi Év Nyitófutama”
2010. május 16.
A rendezvény Főtámogatója
Sopron Bank Burgenland
Fővédnökök:
Dr. Szakács Imre a GYMSM Önkormányzat elnöke
Firtl Mátyás a GYMSM Önkormányzat alelnöke
Védnök: Ivánkovics Ottó Nagycenk Polgármestere
Szakmai védnök: L
 ázár Vilmos Magyar Lovasszövetség elnöke
2010. május 15. szombat:
A Nagycenki Vágta rendezvény május 15-én, szombaton veszi kezdetét a Nagycenk ill. a nagycenki Széchenyi Kastély területén.
A hétvégi rendezvény megvalósításában résztvevő
kisvállalkozók, kézművesek és kereskedők, fellépők
a szombati nap folyamán elfoglalják helyeiket, kialakítják standjaikat a kastély szomszédságában lévő volt
sportpályán.
Érkezés, elszállásolás a Vágta Team valamint gazdák és lovaik részére:
Érdeklődőknek du.:
Múzeumlátogatás, Mauzóleum és templom megtekintése, a Széchenyi István Geodéziai Megfigyelőállomás
megtekintése, hársfasori séta, Széchenyi kisvasutazás, kocsikázás, Méntelep látogatás, kocsikázás a
parkban, lósimogatás stb.
Vágta előesti vacsora:
borkóstolási lehetőség, sörpavilon, régiónk konyhái,
kistérségünkben ismert ínyenc falatok kipróbálása
Nagycenken, „Nagycenki Ízkavalkád”
Főprogram:
2010. május 16.
07.00 – 09.00
• Állatorvosi vizsgálat, a pálya
kipróbálása
• H
 uszárzászló-szentelés Fogadalomtétel
09.00 – 09.30
• Huszárzászló-szentelés (zene)
• Ü
 nnepélyes megnyitó, huszárbevonulás, zászlómeghajtás tisztelgő karély, majd a huszárok
díszsorban a pályán maradnak.
• E
 zután a „Széchenyi Vágtán”
induló versenyzők bevonulása
és bemutatása, körbelovaglás és
kivonulás

• Megnyitóbeszédek:
• Nagycenk Polgármestere Ivánkovics Ottó üdvözli
a jelenlévőket Nagycenken (3’)
• A Sopron Bank Burgenland Igazgatója üdvözli a
résztvevőket, a vendégeit ès a közönséget (max.
3’)
• Lázár Vilmos ugyancsak nyitóbeszédet mond
(max.2’)
• Majd Geszti Péter elindítja a versenyt (max.5’)
• Zene
10.00 – 11.15 Előfutamok
12.00 – 13.00 Ebédszünet
Az ebédszünet alatt: „fogatfelvonulás” – „fogatbemutató”, „Lovastorna” és „viking” bemutató
• 13.30 G
 róf Széchenyi István kedves lovának,
„Pokol”-nak a sírját jelölő emlékkő
avatása.
Beszédet mond:
Váczi Ernő a Magyar Lótenyésztő Baráti
Társaság ügyvezetője (5’)
Talajrendezés
Kürtszóra huszárbevonulás – kezdődik a
középdöntő:
• 14.00 I. Középdöntő
• 14.15 II. Középdöntő
• 14.30 III. Középdöntő
Bemutatóprogramok: „Nemzeti Kincsünk
a Magyar Ló”
• Lóbemutató (lósor 10’)
• Fogatsor (20’)
• Magasugrató bemutató
• Ménfelvezetés
• Csikósbemutató (Vadon Lovasclub)
• Hagyományos magyar lófajtáink bemutatása
• Lovas hölgyek bemutatója
• 17.00 D
 öntő (a döntőbejutottak huszárfelvezetéssel jönnek be a pályára)
• 17.30 (zenekarral) Eredményhirdetés, díjkiosztás
Fődíj:
Sopron Bank Burgenland Díj
(átadja a Sopron Bank Burgenland Főigazgatója)
Második Díj:
„Nagycenk Díj” – Nagycenk adománya
(átadja Nagycenk polgármestere)
Harmadik Díj
„Gróf Széchenyi István & Seilern Crescance Díj”
(átadja a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara)
Különdíj:
A „Legszimpatikusabb Ló”-nak, közönségszavazat
alapján

