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NAGYCENK KÖZÉLETI LAPJA

Tisztelt Nagycenkiek, kedves Barátaim! Az idõközi választások
Köszönetemet fejezem ki, hogy ilyen nagy
létszámban részt vettek a választáson,
ezzel is jelezve, a falu sorsáról Önök
felelõsen gondolkodnak. Jogosan várhatják,
hogy ígéretemnek megfelelõen cselekedjünk
a megválasztott képviselõkkel együtt.
Ezúton is köszönöm mindazoknak, akik
rám szavaztak és úgy ítélték meg, hogy
alkalmas vagyok a település vezetésére,
köszönöm a megszavazott bizalmat, minden
tudásommal igyekszem rászolgálni.
Elsõ és legfontosabb tervem, hogy
megszüntessem az évek alatt kialakult
morális válságot, a többfelé szakítottságot.
Normális, más településeken meglévõ
közéletet kell kialakítani Nagycenken is.
Úgy érzem, hogy képes leszek erre. Már
a választások óta eltelt rövid idõszakban is
sok pozitív visszajelzést kaptam
magánszemélyektõl és szervezetektõl,
Nagycenkrõl és a környezõ településekrõl.
Nõtt a közösségi rendezvények
látogatottsága, az önkormányzatnál és
intézményeinél sokat javultak a minõségi
munkavégzéshez elengedhetetlen feltételek.
Azon dolgozunk, hogy a megfelelõ és
szükséges döntéseket meghozva
felkészülten vághassunk neki a 2012-es
esztendõnek, mert nagyon sok lesz a

tennivalónk. Az új önkormányzati és
köznevelési törvény sok változást hoz a
települések életébe, pályázati beruházás
megvalósítása vár ránk, nemzetközi
találkozónak ad otthont Nagycenk, és
még hosszan lehet folytatni a sort.
Támogatásukra, együttmûködésükre,
segítségükre nagyon számítunk, ahogy
építõ jellegû kritikai észrevételeikre is.
Tegyünk együtt Nagycenkért 2012-ben!
Addig is minden kedves nagycenkinek
békés, áldott karácsonyt és boldog,
sikerekben gazdag új esztendõt kívánok!
Tisztelettel:
Csorba János
polgármester

Köszönetnyilvánítás
Ezúton is köszönetet mondunk mindenkinek - intézményeknek, civil szervezeteknek,
cégeknek, magánszemélyeknek - akik tevékenységükkel, munkájukkal bármilyen
módon hozzájárultak Nagycenk hírnevének öregbítéséhez 2011-ben!
További munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Nagycenk Önkormányzata

eredménye
A Helyi Választási Bizottság által kiadott
hivatalos végeredmény:
Polgármester választási eredmények:
Csorba János (Független jelölt)
545 szavazat 61,24% - polgármester
Ivánkovics Ottó (Független jelölt)
345 szavazat 38,76%
Képviselõ választási eredmények:
Kéviselõk:
Horváth Rezsõ (Független) 478 szavazat
Horváth János (Független) 448 szavazat
Bugledich Attila (Független) 446 szavazat
Barasits László (Független) 431 szavazat
Matiasec János (Független) 421 szavazat
Nemes Viktória (Független) 393 szavazat

Ady Endre: Karácsony
/részlet/
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba'
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

Óvodai-iskolai hírek
Általános Iskola
Diákönkormányzat: Az októberi papírgyûjtés összmennyisége 12 tonna volt.
Nyertesek:felsõ tagozaton: 7. osztály,
alsó tagozaton: 1. osztály
Egyéni: Lugosi Laura, Knull Vanda és
Ragats Ramóna gyûjtötték a legtöbbet.
Nagy sikert aratott a felsõs tanulók
körében az idei Mikulásbál.
Sportversenyeink és eredmények:
asztalitenisz
- Barátság Verseny Boszniában
- Felkészülési asztalitenisz verseny:
Nagycenk-Lövõ ( Szabó Balázs I. hely)
labdarúgás
- Fertõpart Kupa Fertõszéplakon
(II. korcsoportos fiú foci)
Diákolimpia õszi fordulói:
- I. korcsoport: 2. hely
- II. korcsoport: 4. hely
- III. korcsorcsoport: 4. hely
- IV. korcsoport: 3. hely
Tanulmányi verseny:
Harmath Lajos tanár úr felkészítésével
informatikai versenyen vett részt négy
8. osztályos diákunk Csepregen
(Balogh Barbara, Pajer Brigitta,
Hofstädter László, Wutzlhofer Dániel).
A gyermeknevelés és oktatás nehézségei
elõadássorozatnak adott otthont iskolánk.
Az elsõ elõadás a tehetség felismerésérõl,
gondozásáról szólt, a második pedig a
konfliktusok kezelésérõl.
A további elõadásokra januárban kerül sor.

Prah címû elõadást tekintették meg ifjúsági Az Aranypatak Óvoda gyermeklétszáma
jelenleg 78 fõ. 28 fõ a nagycsoportos,
bérleteseink a soproni Petõfi Színházban.
27 fõ a középsõ csoportos, 23 pedig a
kiscsoportos gyermek, akik között 2 és
A Katalin bál résztvevõinek és támogatóinak fél éves korúak is vannak. A 2. félévtõl
köszönetünket szeretnénk ezúton is kifejezni. a kiscsoportba még 10 gyermek érkezését várjuk.
Óvodánk fõzõkonyhája ebben a tanévben
Köszönetet mondunk az idei tanév során is 100 %-os kihasználtsággal üzemel.
A nagycsoportosoknak idén is lehetõségük
nyújtott segítségért:
van a német nyelvvel való játékos
-a Cenki Ablak Kft.-nek
ismerkedésre. Az utazó németes óvónõ
a fejlesztõ szoba kialakításához felajánlott heti egy alkalommal 2 órán át foglalkozik
nagyméretû tükörért,
gyermekeinkkel.
-Ivánkovics Ottónak
A modern tánc és néptánc foglalkozásokon
túl, ebben az évben aki kedvet érez
az 1. osztály termének berendezéséért,
sakk foglalkozásokra is járhat.
-Gráf Gyulának, hogy lehetõvé tette az
1. osztályos tanterem teljes körû felújítását, A Sopron Trió fellépése - Dárdai Árpád
vezetésével - már hagyománnyá vált. A
-Simon Lászlónak és Lukács Lászlónak
következõ elõadásuk 2012. január 9-én
a felújítási munkákban nyújtott segítségért, lesz. Szintén januártól elindul ismét a
-Barasits Lászlónak
zeneovi is. Óvodai életünket bábelõadásokkal,
bûvész elõadásával színesítjük még.
a vasipari munkák javításáért.
Márton napi óvodai rendezvényünkre
nagyon sokan eljöttek most is. A felnõtteket
Közérdekû információk:
forralt
borral, a gyermekeket teával, a
- Elsõ tanítási nap 2012. január 3. (kedd)
gyermekekkel közösen készített sütikkel,
- A téli szünetben ügyeletet nem tartunk.
zsíros kenyérrel fogadtuk. Mondókákkal,
- Az elsõ félév vége január 13.
dalokkal, lampionos felvonulással
- A félévi bizonyítvány kiadásának ideje:
varázsoltunk meghitt, kellemes együttlétet.
A tanév során a falu számos rendezvényén
2012. január 20.
vettek és vesznek részt az óvodások.
Mindnyájuknak békés, áldott karácsonyi Szüreti felvonuláson, idõsek napi köszöntésen.
Fellépésekkel készültek az
ünnepeket és boldog új évet kíván a adventi vásárra, Lucázásra és a falukarácsonyra.
Széchenyi István Általános Iskola December 6-án - a gyermekek nagy örömére
valamennyi dolgozója, tanulója és - a várva várt jóságos Mikulás bácsi is
ellátogatott óvodánkba. Karácsonyi
pedagógusa nevében:
ünnepélyünket december 20-án délelõtt
Hüse Gabriella igazgató
tartottuk, amelyre ismét szeretettel vártuk
a szülõi szervezet tagjait és az óvoda
már nyugdíjas dolgozóit.
Intézményünk 2011. december 22-tõl,
december 31-ig zárva tart. 2012. január 2-tól,
Ígérem önöknek, hogy az intézmények hétfõtõl fogadjuk ismét a gyermekeket,
és a lakosság részérõl beérkezõ javaslatokat, és étkezõ vendégeinket.
kéréseket, ötleteket, amennyiben
megvalósíthatók és a falu anyagi helyzete Az óvoda dolgozói és gyermekközössége
megengedi, a testület elé visszük,
és azokat meg is fogjuk valósítani. nevében békés karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánok mindenkinek!
A gazdasági bizottság tagjai:
Vágvölgyi Ottóné
óvónõ
Barasits László - elnök
Horváth Rezsõ - bizottsági tag
Matiasec János - bizottsági tag
Horváth Anna sikere
Lex Ernõ - külsõs tag
A Soroptimist Club Sopron hagyományos
Kecskés Zoltán - külsõs tag
Kérem a lakosságot, hogy bátran keressék karácsonyi irodalmi pályázatán gimnáziumi
a bizottsági tagokat ötleteikkel, kéréseikkel, kategóriában elsõ helyezést ért el Horváth
mert az Önök segítségével rövid távon Anna. A pályázatnak idén a tánc volt a témája.
i s e r e d m é n y e s e k t u d u n k l e n n i . - Az írással mindenképpen foglalkozni
A bizottság nevében Kellemes Karácsonyi szeretnék a továbbiakban is, ezért döntöttem
Ünnepeket és eredményekben gazdag úgy, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre
Boldog Új Évet Kívánok.
adom be a jelentkezésemet, magyar szakra.
Annának gratulálunk, és sok sikert
Tisztelettel:
kívánunk az egyetemhez!
Barasits László (bizottsági elnök)

Önkormányzati hírek
Bemutatkoznak a bizottságok I.:
Költségvetési és gazdálkodási Bizottság
Üdvözlöm a lakosságot!
Röviden szeretném tájékoztatni Önöket
bizottságunk munkájáról.
Bár a törvény 2000 fõ felett írja elõ
kötelezõen a pénzügyi bizottság
létrehozását, az fakultatívan is létrehozható.
Véleményünk szerint fontos ez a bizottság,
hisz gazdasági, üzleti tapasztalatokkal
rendelkezõ testületi és külsõs tagjai révén
a községet érintõ gazdasági feladatok,
tervek elõkészítésében aktívan tudja
segíteni a polgármester és a testület munkáját.
A bizottság foglalkozik a lakosság által
jelzett igényekkel is, (pl: járdák, utak, árkok,
karbantartási munkák) igyekszünk pénzügyi
forrásokat találni mindezekhez. Valójában
egy jól mûködõ, a testület munkáját segítõ,
és a gazdasági döntések végrehajtását ellenõrzõ
szerepet betöltõ bizottságra van szükség.

Óvoda

A közelmúltban történt
Hársfa Fesztivál: a tánccsoport 15 éves fennállását ünnepeltük
A Hársfa Fesztivált, mely az idén a tánccsoport megalakulásának 15 éves jubileumi
ünnepsége is volt, november 12-én a Tornacsarnokban rendezték meg.
A fesztivál célja volt az is, hogy a helyiek illetve a környéken élõk még jobban
megismerjék a magyar néptánc-kincset, illetve a környék tánccsoportjai is közelebb
kerüljenek egymáshoz.
A jubileumi ünnepség keretén belül a tánccsoport az elmúlt 15 év legjobb fotóiból
egy kiállítást szervezett, melyet a helyszínen tekinthettek meg az érdeklõdök. Fellépett
a fertõhomoki Kajkavci Kulturális Egyesület, a sopronkövesdi Kövirózsa Kulturális
Egyesület, a Cinege Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény nagycenki csoportja és Élõ
Máté, a Barsi Ernõ népdaléneklési verseny kiemelt arany minõsítésû résztvevõje.
A házigazda „Czenki" Hársfa Néptáncegyesület székely forgatós, bodrogközi,
somogyi, kis-küküllõ-menti és szatmári táncokkal készült. A csoportot a Cinege
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény lövõi csoportja kísérte.

Szoborparkkal
gazdagodott Nagycenk
A Széchenyi-birtok területérõl eltûnt
szobrok felkutatására, felújítására, valamint
a Nagycenken található köztéri szobrok
állagának megóvására, restaurálására
2007-ben tizenkét magánszeméllyel jött
létre a Nagycenk Beszélõ Kõemlékei
Alapítvány. Az õ munkájukat dicséri a
Hársfasor szomszédságában lévõ,
Mindenszentek napján átadott szoborpark,
melyet Horváth Rezsõ kuratóriumi tag
álmodott meg. Kitartó munkával éveken
át gyûjtötte a régi sírköveket, szenteket
ábrázoló szobrokat azzal a szándékkal,
hogy restaurálásuk után lehetõség legyen
azok méltó helyen történõ felállítására.
Az „Öreg Bükk” Ökoturisztikai Rekreációs
Parkban egyelõre három szobor és három
síremlék kapott helyet. Különlegessége
a parknak, hogy itt található Magyarország
egyetlen fennmaradt köztéri Szent Tekla
szobra, a központi helyen lévõ
Szentháromság-oszlop, és a Remete
Szent Pált ábrázoló társaságában. Az
alapítvány szándéka a park bõvítése,
így az anyagi lehetõségek függvényében
további szobrokkal, sírkövekkel
gazdagodhat majd az öreg bükk tövében
lévõ hangulatos közösségi tér.

Igyekeztünk igazán szép, igényes

Nagycenki füzetek: könyvbemutató portékát kínáló árusokat elhívni.
A Mesélõ Nagycenk kötet bemutatója Örülünk, hogy sokan megkóstolták
A Nagycenki Füzetek 8. kötetének bemutatóját
telt ház elõtt tartottuk az iskola aulájában. A
Mesélõ Nagycenk címû képeskönyvben érdekes
és minden bizonnyal tanulságos történetek
olvashatók a község múltjából, melyeket Csenár
János és Keszei Dénes gyûjteményeibõl
válogattunk. A kötetet Magyarné Derszib Eti,
Gráf Mónika és Pölcz András szép képei díszítik.
Simon Péter, a könyvsorozat kiadója méltatta a
füzetek megjelenését, vázolta a tervezett
könyveket, majd Szabó Attila szerkesztõ
beszélgetett Csenár Imrével és a képek
alkotóival a kötet születésérõl és a sorozat
értékteremtõ, értékõrzõ szerepérõl.
Rozmán Orsolya tanárnõ kislányának olvasott
fel az új mesekönyvbõl. Ez az, amit a kötet
készítõi igazából remélnek és szeretnének;
hogy szülõk, nagyszülõk, óvónõk és tanítónõk
akár e könyv segítségével is - vezessék el
gyermekeiket Nagycenk csodálatos múltjába,
a példaadó elõdök közelébe.
Szabó Attila szerkesztõ

az õrségi, kemencében sütött tönköly
langallót, az igazi székely
kürtõskalácsot, és az elmaradhatatlan
forralt bort. Jó volt együtt lenni,
nagycsaládként együtt tölteni ezt az
adventi délutánt. Aki nem jött,
bánhatja, aki ott volt, várja a következõt!
Köszönjük mindenkinek a segítséget!
A fellépõ gyerekeknek és az õket
betanító tanároknak, szülõknek a
mûsorokat és a díszeket a
karácsonyfára, a templomi kórusnak
a szép dalokat, a rengeteg, finomabbnál
finomabb süteményt, az óvodának
a teát. A kétkezi segítséget az
elõkészületekben és a kínálásban,
a betlehemet, a sátrakat, a faházakat,
a technikai felszerelést. A méntelepnek
a kocsikáztatást, az erdõgazdaságnak
a helyet, a múzeumnak az
együttmûködést! Ha rajtunk múlik,
jövõre ugyanott találkozunk!
Benke Éva és Bugledich Attila

Adventi vásár és koncert
A kastélypark adott otthont az idei adventi
vásárnak, mely a negyedik, és egyben az
eddigi legszebb vásárunk volt. A csodálatos
környezet, a programok, és persze a szebbnél
szebb portékák sok látogatót vonzottak.
Ezúttal a nagycenki óvodások és iskolások
mellett Peresztegrõl is érkeztek gyerekek,
akik karácsonyi mûsorral és lucázással
szórakoztatták a vásári közönséget.
Élõ Máté, és a nagycenki Templomi Kórus
is bemutatkozott. A vásár ideje alatt a
gyerekek részt vehettek a kastélybeli
játszóházban, mások lovas kocsira ülve
utazhattak. A szereplõket meleg teával, és a
nagycenki asszonyok által készített finom
süteményekkel vártuk.
Sütemény - köszönet érte mindenkinek,
aki hozott - az idén is nagyon sok volt,
így jutott a felnõtteknek is…

A vásár után, az est fénypontjaként
Rost Andrea Kossuth-díjas
operaénekesnõ karácsonyi koncertjét
hallgathatták meg a kastély dísztermét
teljesen megtöltõ vendégek.
Felejthetetlen élmény volt a koncert
mindenkinek, aki hallhatta.
Köszönet a szervezésért Anday
Mariettának, és a koncert utáni
vacsorát biztosító Kastélyszállónak!

Az alábbi írás a”Méntelep” körüli változásokat, terveket mutatja be.
Szerzõje az új igazgató, Ormos Balázs erdõmérnök, címzetes egyetemi docens.
Universitas Fidelissima Kft.
Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Nagycenki Lovasképzési Központ
A Nyugat-magyarországi Egyetem 2010. december végén átvette a Nagycenki Méntelep
vagyonkezelését az MgSzH-tól. Az átvételi eljárás a mûködés jogi és biztonsági
területeken 2011. január 3-tól folytatódott. Az Egyetem új egységének a neve
Nyugat-magyarországi Egyetem Nagycenki Lovasképzési Központ, majd a Szenátus
módosítása után Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Nagycenki
Lovasképzési Központ (továbbiakban NLKK) nevet kapott a SZMSZ-ben. Az új egység
igazgatójának Prof. Dr. Faragó Sándor rektor, Ormos Balázs erdõmérnököt, címzetes
egyetemi docenset kérte fel, aki az egységben lévõ munkát folyamatosan végzi, az
MgSzH-tól átvett öt fõvel együtt. A NLKK gazdasági tevékenységet is végez, ezért a
vagyonkezelõ Egyetem az egységet az Egyetem 100%-os kft.-jének, az UNIVERSITAS
FIDELISSIMA Kft.-nek (UF Kft.) adta át mûködtetésre 2011. május 10-i határnappal.

Hamarosan következik
A Nagycenki Lovasképzési Központ küldetése
Széchenyi István szellemiségének ápolása, a tudomány, az oktatás, a vidékfejlesztés
területén, az Országgyûlés, a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Magyar Tudományos
Karácsonyi koccintás
Akadémia, a Nyugat-magyarországi Egyetem, Nagycenk Nagyközségi Önkormányzata, Gráf Gyula ötletgazda és a nagycenki
a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága Soproni Múzeuma, a lovas
szervezetek, az erdészeti, turisztikai és egyéb vállalkozások valamint az ifjúság Önkormányzat Képviselõ-testülete idén
is szeretettel vár minden nagycenkit
együttmûködésében.
egy közös, ünnepi koccintásra
.
… és tevékenysége
karácsony
elõtt.
Átfogja a lóval kapcsolatos tudományok fejlesztését, a felsõ- és középfokú képzés Idõpont: december 22. csütörtök 19 óra
kiszolgálását, az eddigi eredmények bemutatását, hasznosítását, kiemelten az MTA Helyszín: Polgrámesteri hivatal elõtt
Tudomány Ünnepe évenkénti megszervezését, a Nagycenki Széchenyi István Akadémiai Jöjjön, készüljünk együtt az ünnepekre!
rendezvényeken a ló, mint a gazdálkodás, tenyésztés, a háborúk, és mint a sport eszköze
bemutatását, hagyományainak ápolását, országosan és a kistérségben, miközben a nagyEgyházközségi programok
közönségnek turisztikai bemutatók és rendezvények keretében mutatja be tevékenységét.
Az NLKK vagyonának leltár szerinti átvétele megtörtént és megkezdõdött a mûködés
feltételeinek kialakítása. Az Universitas Fidelissima Kft. következetes programot hajt Pásztorjáték: december 24. 16 óra
végre, melynek már eredményei is születtek.
Éjféli szentmise: december 25. 0 óra
Nagycenk Önkormányzata és lakossága elfogadta, megértette, hogy a Karácsonyi szentmise: dec. 25. 10 óra
Nyugat-magyarországi Egyetem megérkezett a településre és megkezdte mûködését. Szentségimádási nap: december 26.
Megérkeztek az elsõ egyetemi hallgatók a nyári gyakorlatokra, a kialakított tanteremben Hálaadás: december 31. 15 óra
pedig megtörtént az elsõ egyetemi oktatás is. A Vadgazdálkodási és Gerinces Újévi szentmise: január 1. 10 óra
Állattani Intézet Lóismeret c. tantárgya elsõ foglalkozásait már a helyszínen,
Nagycenken tartotta elméleti és gyakorlati oktatás keretében.
A továbbiakban is folynak az átalakítási, felújítási munkálatok, hogy az egyetem
karainak az új intézmény minél teljesebben legyen képes megfelelni. Várjuk a hallgatókat,
oktatókat, mind az oktatás, mind a sport területérõl.
Ormos Balázs
igazgató

Sport
Utcabajnokság

Anyakönyvi hírek

Gratulálunk!
Horváth Hanna és Horváth Flóra
(2011.11.22.)
Pap Linda és Horváth Norbert kislányai
Marton Zsolt (2011.12.06.)
Kovács Adrienn és Marton Zsolt kisfia
Ragats Máté (2011.12.08.)
Preier Evelin és Ragats Attila kisfia

Dec. 17-én vasárnap került megrendezésre
a hagyományos, év végi utcabajnokság a
tornacsarnokban. Baráti hangulat, sportszerû
mérkõzések jellemezték a tornát. Nagy
küzdelemben végül a Játszótér utca csapata
végzett az elsõ helyen, megelõzve a
Selyemfonoda utcát és az Öregfiúk csapatát.
Képünkön a gyõztesek. Gratulálunk!
Az újságot írta és szerkesztette:
Benke Éva - Biosalvus Bt
Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Nagycenk

Búcsúzunk
Schiffer István - szül.: 1949
Visi Lajos - szül.: 1937
Béli István - szül.: 1934
Borza Anna Mária - szül.: 1931
Bene Antal - szül.: 1938
Marton Gyula - szül.: 1921
Gyuricsek Imre - szül.: 1962
id. Schiffer István - szül.: 1918
Szommer Rezsõ - szül.: 1954
Schiffer Margit - szül.: 1926
Rokop Alajos - szül.: 1927

Családi asztalitenisz-bajnokság
A hagyományos családi ping-pong
bajnokságra január második felében
kerül sor. Információ és jelentkezés
Winkler Ernõnél. Tel.: 06/30/3341077

Galamb- és kisállatkiállítás
Az év elején ismét megrendezésre
kerül a regionális seregszemle a
tornacsarnokban a nagycenki és a
soproni galambász szakosztály közös
szervezésében 2012. január 6-8-ig.
Bõvebb információ a honlapon
és plakátokon a községben, illetve
Gráf Gyulától. Tel.: 06/30/8571042

Charta találkozó
fogadó családokat keresünk
2012. március végén 3 napos ún.
kistalálkozónak leszünk házigazdái.
6 Európai Uniós országból mintegy
30 vendég érkezik hozzánk. Olyan
családokat, személyeket keresünk,
akik vállalják 1-2 vagy több vendég
elszállásolását, kalauzolását ezen a
hosszú hétvégén. Jelentkezés és
további információ Matiasec Jánosné
Melindánál a 06/70/3662122-es számon.

