Felelıs kiadó: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata

Március 15-ét ünnepeltük

Több mint 7 millió forintos pályázati siker

Telt házzal, nagy érdeklıdés közepette zajlott a március 15-i
ünnepség a Községháza Dísztermében. Tartalmas programot
mutattak be a Nagycenki Általános Iskola tanulói és a „Czenki
Hársfa” Néptánc Egyesület táncosai, köszönjük szépen. Az
ünnepi szónok Péchy Mária asszony volt, aki az Országos
Széchenyi Kör elnöke. Az ünnepség keretén belül kerültek
kiosztásra a Széchenyi Emlékév – 2010 oklevelei, emléklapjai
is. Minden résztvevınek, támogatónak köszöni a Széchenyi
Alapítvány, a Széchenyi Társaság, az Országos Széchenyi Kör
és a Nagycenki Önkormányzat által alkotott Emlékbizottság,
hogy hozzájárultak a 150 éves Széchenyi-évforduló méltó
megemlékezéséhez.
Az ezt követı koszorúzáson - a Soproni Honvéd
Hagyományırzı Egyesület közremőködésével - az
Önkormányzat, az Általános Iskola, a Nagycenki Iparos Kör
és a Honismereti Kör képviselıi helyezték el koszorúikat gróf
Széchenyi István szobránál. Az eseményekrıl készült fotókat
megtekinthetik a www.nagycenk.hu weboldalon.

A 2008-ban kiírt TIOP pályázat - melyben településünk, ezen
belül iskolánk is a nyertesek között volt - az idei év
januárjában a gyerekek és a pedagógusok nagy örömére végre
megvalósult. A több mint 7 millió forintos beruházással szinte
teljesen megújult intézményünk informatikai "parkja". Az
informatika terem 12 új munkaállomással gyarapodott. Az
iskola 4 szaktantermét pedig interaktív táblákkal szerelték fel a
hozzájuk tartozó rögzített projektorokkal és hordozható
számítógépekkel, valamint a megfelelı szoftverekkel együtt.
Nem kétséges, hogy így az oktatás hatékonyabbá és
élvezetesebbé válhat a nebulók számára. Tanulni persze ezután
is kell, ezt ık is tudják!

Kiállításra invitálunk

Gróf Széchényi István halálára emlékezünk
Április 8-án emlékezünk Gróf Széchenyi István halálának
151. évfordulójára. A megemlékezés napjának eseményeire
minden érdeklıdıt tisztelettel és szeretettel várunk.
Program:
9 órakor indulás Döblingbe a Széchenyi térrıl. A kiutazásra
jelentkezni lehet Ivánkovics Ottó polgármesternél.
Visszaérkezés várhatóan 13 óra körül.
15:30 Koszorúzás, központi megemlékezés a Széchenyi
Mauzóleumban. Beszédet mond Prof. Dr. Iván László
országgyőlési képviselı, Széchenyi-kutató
17 órától Nagycenki Füzetek 6. kötetének díszbemutatója a
Széchenyi István Emlékmúzeumban
19 órától Emlékmise a Szent István Emléktemplomban.
Minden megemlékezıt szeretettel várunk!

Festıi Sopron címmel nyílt kiállítása Magyarné Derszib Eti
nagycenki festımővésznek a Haller Villa Panzióban,
Sopronban a Kossuth Lajos u. 17. szám alatt. A tárlat
megtekinthetı 2011. április 30-ig 10-18 óra között minden
nap. Szeretettel várnak minden érdeklıdıt.

Új esztendı, új kihívások
A január a leghosszabbnak tőnı hónapok egyike, a hosszú és
sötét napok ellenére nekünk gyorsan és programokkal
bıvelkedve teltek az újév elsı hetei. A félévi bizonyítvány úgy gondolom - a tanulók többségének örömet, elégedettséget
jelentett. A második félévben is szorgalmat, kitartó és
folyamatos felkészülést kívánok mindenkinek, hogy az év
végi eredmények még jobbak legyenek. A szülıi értekezlet
során alkalom nyílt arra, hogy az osztályfınökök az osztályuk
tanulmányi munkáját és magatartását értékeljék.

másodikas diákok is, akik így jó példával szolgáltak a most
még nagycsoportos gyermekeknek.
A nyílt tanórákat követıen Tóth Tibor tanár úr, az iskola
megbízott vezetıje is köszöntötte a gyermekeket, és szüleiket
egyaránt, majd a Széchenyi István Általános Iskola épületének
többi részével is megismertette ıket. Meglepetésként pedig a
digitális táblán is lehetısége volt rajzolniuk a gyermekeknek,
nem kis örömet szerezve ezzel.

A második félévre való átállás kisebb-nagyobb zökkenıkkel,
változásokkal
történt.
Munkánk
eredményességét,
hatékonyságát fokozó digitális táblákkal és teljesen megújult
számítógépparkkal
gazdagodott
intézményünk.
A 8. osztályosok nem kis feladat elıtt álltak: továbbtanulási
szándékaikról kellett dönteni. Az osztályfınök a jelentkezési
lapokat határidıre elküldte, ezt pályaválasztási szülıi
értekezlet, sok-sok átbeszélt osztályfınöki óra elızte meg.
A
korcsolyázás
örömeinek
hódolhattak
diákjaink
péntekenként
a
soproni
mőjégpálya
jegén.
Iskolába hívogató programsorozatot indítottak az alsós tanító
nénik: szülıi értekezletet, játszóházat, nyílt tanítási órákat
tartottak.
A
második
osztályosok
a
balázsolás
néphagyományát elevenítették fel az óvodásoknak.
A maskarás, zajkeltı s egyben a legkedveltebb iskolai
program zajlott péntekenként: a farsang. Az alsósok ötletes és
elbővölı jelmezekkel őzték el a telet. A felsısök lázasan
készültek mősoraikkal a február 25-i karneváljukra.
A Szülıi Munkaközösség jóvoltából karácsonyi ajándékként
kapott játékokkal gazdagodott a két tagozat. Nagyon népszerő
és izgalmas csocsó és billiárd rangadók zajlottak a
szünetekben Tibi bácsi és Sanyi bácsi jóvoltából.
Jelenleg a tavaszi ünnepkörre, matematika, biológia, magyar
és testnevelés versenyre készülnek diákjaink. Mindenkinek
lelkiismeretes munkát kívánunk a további feladatok
elvégzéséhez.

Reméljük, hogy a gyermekek és szüleik számára a barátságos
fogadtatás mellett nagyon tetszett az iskolánk modern
felszereltsége, a pedagógusok és az iskolás diákok
felkészültsége. Minden szülı számára nagyon fontos, hogy
gyermeke a lehetı legjobb körülmények közepette
tanulhasson, fejlıdhessen. Ezért is törekszik kiemelten a
Nagycenki Önkormányzat Képviselı-testülete arra, hogy a
Széchenyi István Általános Iskola színvonala, felszereltsége
tovább emelkedjen! Örömmel adjuk hírül, hogy 16 leendı
elsıosztályos kisdiákot írattak be a szülık az iskolába.

Új gyerekek beíratása az óvodában
2011. ÁPRILIS 11-én, 12-én és 13-án 8-16 óráig tart az új
gyerekek beíratása az óvodában.

Nyílt nap az iskolában
Két tanítási napon is lehetısége volt a leendı elsıs diákoknak
és szüleiknek arra, hogy megismerkedjenek az iskolánkkal.
Árkiné Varga Beáta tanító néni és Nagy Lászlóné Zsuzsa
tanító néni nagy szeretettel és figyelemmel fogadta a
gyermekeket, akik rajzolhattak, színezhettek is. A padokba is
beülhettek a kicsik, ami még kissé szokatlan volt számukra. A
nyílt órákon nagyon ügyesen szerepeltek az elsıs és

Azoknak a szülıknek a jelentkezését várjuk, akiknek
gyermeke 2011. június 01-e és 2012. május 31-e közötti
idıszakban tölti be a 3. életévét. Várjuk még azoknak a
szülıknek a jelentkezését is, akik 2 és fél éves koruktól
szeretnék gyermeküket óvodánkba hozni. A két és fél éves
gyermekek felvételének feltétele a szülık munkába állása.
A beíratásra kérjük hozzák magukkal gyermekük születési
anyakönyvi kivonatát. Köszönjük.

„Nagycenkért” Alapítvány hírlevele
A "Nagycenkért" Alapítvány Kuratóriuma köszönetét fejezi ki
azon magánszemélyeknek és vállalkozóknak, akik az elmúlt
évben támogatták a Nagycenkért Alapítványt.

Meghívó az Új Széchenyi Terv pályázati
lehetıségeirıl szóló tájékoztatóra
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt az Új Széchenyi Terv pályázati lehetıségeirıl szóló
tájékoztató fórumra.
A fórum idıpontja: 2011. március 29. (kedd) 16 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Díszterme, Nagycenk

2010. évben a következı támogatások folytak be:
1%-ból: 311.567 Ft
Magánszemélyek, cégek, alapítványok felajánlásából: 370.000
Ft, azaz összesen: 681.567 Ft
Az Alapítvány az alábbi támogatásokat nyújtotta 2010. évben:
Kolontári Önkormányzat: 21.000Ft+20.000Ft;
Iskola és vetélkedıinek támogatása: 50.000Ft + 100.000Ft +
100.000Ft + 150.000Ft;
Nyugdíjas találkozó támogatása: 35.000Ft;
Szüreti Napok támogatása: 20.000Ft;
Óvoda támogatása: 50.000Ft;
Országos Széchenyi Kör (Széchenyi ruhájának tárolója):
143.750Ft azaz összesen: 689.750Ft
A "Nagycenkért" Alapítvány Kuratóriuma továbbra is kéri,
hogy a 2010. évi jövedelemadójuk 1 %-ával támogassák a
nagycenki közösségi érdekeket képviselı alapítványt, amely
mindig Önök által is fontosnak tartott és figyelemmel
kísérhetı célokat támogat. Az alábbi névre és adószámra kéri
felajánlásukat:
"Nagycenkért" Alapítvány 18525209-1-08
Aki az 1%-os felajánláson kívül is szeretné támogatni az
alapítványt, az csekken tudja megtenni, amit elıre is nagyon
köszönünk. A csekkeket a Polgármesteri Hivatalban bármikor
beszerezhetik, vagy közvetlenül Horváth László Alapítványi
Elnöktıl is kérhetik a 0630/942-77-14-es telefonszámon, vagy
a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Nagycenki
kirendeltségén a „Nagycenkért” Alapítvány számlájára
közvetlenül befizethet.
Támogatásaikkal a Közösség tartalmasabb életét segíthetik.
Köszönettel:
Horváth László
Alapítványi Elnök

A fórumon köszöntıt mond Ivánkovics Ottó, Nagycenk
polgármestere és Ivanics Ferenc, Nagycenk országgyőlési
képviselıje, majd Breznovits István, az NYDRFÜ igazgatója
tart tájékoztatót az Új Széchenyi Terv pályázati lehetıségeirıl.
Szeretettel várunk minden pályázni szándékozó vállalkozót,
érdeklıdıt.

Pályázati kiírás - Széchenyi István Pályázati
Alap 2011.
Értesítjük a Tisztelt Érdeklıdıket, hogy Nagycenk
Nagyközség Önkormányzata Széchenyi István Pályázati Alap
2011. címmel az idei évben elıször pályázatot hirdet
Nagycenk és egyéb településen mőködı civil és nonprofit
szervezetek, magánszemélyek, vállalkozások, intézmények
részére Nagycenken megvalósuló programok, rendezvények
támogatására.
A részletes pályázati kiírás és a pályázathoz szükséges további
dokumentumok letölthetık Nagycenk honlapjáról az alábbi
címen: www.nagycenk.hu.
A pályázatokkal kapcsolatban információ kérhetı:
Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala, Baumgartnerné Arthofer Gertrud,
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
tel.: (99) 360-012,
e-mail: pr@nagycenk.hu

Szemétszedési akció
Nagycenk az idén is csatlakozik az Országos Szemétszedési
Akcióhoz, környezetünk védelme, megóvása érdekében.
Idıpont: 2011. április 19. 12-13:30 között, az 5-6. osztály és a
pedagógusok közremőködésével.
Gyülekezı az iskola udvarán, minden gyermeket és szüleiket,
nagyszüleiket szeretettel várunk. A felszereléseket a Magyar
Közút Kht. Biztosítja, köszönjük szépen.

Kedves Olvasóink! Engedjék meg, hogy bemutassuk Önöknek településünk legújabb
vállalkozását. A tavalyi évben telepítette át a cég a gyártását Nagycenkre (Kiscenki u. 60.),
bemutatótermük Sopronban a Lófuttató u 6/a szám alatt található. Javasoljuk, keressék fel, és
győződjenek meg a termékeik színvonaláról személyesen.
Az AluDoor Kft 2008-ban alakult Sopronban, de már 2006 óta foglalkoznak alumínium
nyílászáró szerkezetek gyártásával, szerelésével. Fő tevékenységük az alumínium ajtók,
ablakok, portálok, télikertek, pergola és egyéb alumínium rendszerek gyártása, szerelése. A
típus és az egyedi szerkezetek kivitelezését az épületre adoptálva vállalják. Így változatos, az
épület stílusához illeszkedő kialakítást érnek el. Termékeik a megbízható belga rendszerű
Aliplast hőhidas és hőhídmentes profiljaiból készülnek. Az Aliplast profil rendszerekben nem
csak a leggyakrabban alkalmazott nyitási megoldások szerkezeteit lehet elvégezni: nyíló,
bukó vagy tolható, hanem a ritkábban látható forgatható ablakokat, a kifelé nyíló ablakokat
vagy a tetőtéri ablakokat, amelyek az üvegtetőkhöz, télikertekre vagy felülvilágítókhoz
használatosak.
Az alumínium szerkezetekkel kapcsolatban elsősorban a korszerű építészet jut az eszünkbe,
ennek ellenére ajánlatukban megtalálhatóak a műemlék típusú ablakok is, amelyek a felújított
műemléki létesítményekben használatosak.
A cég filozófiája és stratégiája, amelyet a munkájuk során állandóan szem előtt
tartanak: az AluDoor Kft. küldetése az, hogy felépítsen egy erős vállalatot elsősorban a
hazai piacon, valamint vezető pozíciót kiharcolni Magyarországon, az építőipari piacon az
alumínium rendszerek terén.
A küldetés kivitelezését elősegíti:
- termékek magas műszaki minősége
- magas szintű ügyfél orientált szolgáltatás
- széleskörű és naprakész ajánlatok az egyéni megoldások terén is
- modern gyártás, az alumínium profilok festése teljesen automatizált gépsoron történik
- hatékony kiszállítás
- technikai segítség és tanácsadás
- magas fokú beszállítói támogatottság
….csak egy nyitásnyira…. , ha ezt látják, hallják biztosan az AluDoor Kft-ről szólnak a
tudósítások!
További sok sikert kívánunk munkájukhoz!

Fizetett hirdetés

Beszéljenek a képek a munkáikról

Csornai Művelődési Központ

Családi ház

Bükfürdő

Minta

Nagycenk, Kiscenki u. 60.
Sopron, Lófuttató u. 6/a.
Tel.:+36/20/123-4567
info@aludoor.hu
3B Hungária Zalaegerszeg

Fizetett hirdetés

Medgyesi Ernıné cukrászmester Aranykoszorús
Mester kitüntetésben részesült

III. Regionális Galamb és Kisállat Kiállítás
Nagycenken

Medgyesi Ernıné Magdi 1992. szeptemberétıl üzemelteti
„Süti” boltját Nagycenken, a Soproni utcában. Finom
süteményeit, fagylaltját szinte mindannyian ismerjük.

2011. január 21-23. között harmadik alkalommal került sor a
Nyugat-Dunántúli régió Galamb és Kisállat kiállítására, a
Nagycenki SE Sport és Díszgalamb szakosztálya és a soproni
galambász egyesület szervezésében. A versenyszabályok
szerint az elsı nap a zsőrié volt, hisz ekkor kerültek bírálatra a
kiállított madarak. A gyermekek nagy örömére ezen a napon a
szervezık meghívásának tehettek eleget, így csoportosan
ismerkedhettek meg a különleges galambokkal, fácánokkal,
nyulakkal, és más érdekes madarakkal. Szombaton és vasárnap
a nagyközönség nézhette meg a kiállítást, kiknek a száma
megközelítette az 500 fıt.

Két héttel ezelıtt Budapesten a Cukrász Ipartestület
kongresszusán az Aranykoszorús Mester kitüntetésben
részesült, aminek kapcsán mesélt szakmai pályafutásáról.
1963-ban kezdte tanulni a cukrász szakmát abból az
indíttatásból, hogy édesanyja sokáig egy cukrász mellett
dolgozott Budapesten, és rajta keresztül ı is nagyon
beleszeretett ebbe az „édes” mesterségbe. 1971-ben technikusi
végzettséget szerzett, majd 1979-ben mesteri címet kapott.
Közben 1967-tıl oktatta is a szakmát gyakorlati és elméleti
szinten is a szakmunkásképzıben.
1992-ben kezdett a nagycenki vállalkozásába, aminek már
közel húsz éve. Még szeretne sok-sok évig kedveskedni a
vásárlóknak finomságaival, amihez sok sikert kívánunk, és
egyben gratulálunk az Aranykoszorús Mesteri kitüntetı
címhez!

A megmérettetésre négy megyébıl 56 tenyésztı – köztük hat
nagycenki - közel 450 kisállatot nevezett be, ilyen magas
létszám még korábban nem volt tapasztalható a Nagycenki
Sportcsarnokban.
A díjátadásra vasárnap délután került sor, amelyen kiosztásra
kerültek az elismerések.
Nagy örömünkre a cenkiek is jól szerepeltek: Pölcz Éva
tiszteletdíjban és közönségdíjban is részesült, a többiek pedig
kiváló eredményt értek el.

A Vöröskereszt Nagycenki Szervezetének
tájékoztatása a véradási lehetıségekrıl

A Nagycenki SE Sport és Díszgalamb szakosztálya különdíjat
adott át a nagycenki tagoknak, a Széchenyi Emlékév
alkalmából. A Széchenyi Kupát Szakály László nyerte.

Tájékoztatjuk a Véradókat, és mindazokat akik egészségi
állapotuk miatt alkalmasak a véradásra, hogy Nagycenken
többek kérésére, illetve próba jelleggel 2011-ben három
alakalommal szervezzük meg a véradást.

Minden résztvevınek, díjazottnak gratulálok az eredményes
szerepléshez! A közremőködıknek pedig köszönöm, hogy
immár harmadik alkalommal népszerősítették ezzel a sikeres
rendezvénnyel Nagycenket és a nagycenki sportcsarnokot.
Külön köszönet a nagycenki Önkormányzatnak, hogy
támogatta a rendezvényt.

A elsı alkalom 2011. április 21-én lesz az Általános
Iskolában, melyre hívjuk és várjuk a segíteni tudó és akaró
donorokat.

Gráf Gyula szakosztályvezetı

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk !
Szalay Klára, 1941.
Filátz Ilona, 1926.
Hoschek Mihályné Szalai Margit, 1932.tt é

Búcsúzunk !
László Ilona, szül.: 1928
Markó Antal Géza, szül.: 1946
Mihócza Józsefné, szül.: Erdısi Julianna , 1927
Filátz Józsefné, szül.: Sörtély Magdolna , 1921

Gratulálunk ! – Újszülöttek Nagycenken

Légy Te „Nagycenk elsı ifjú tollnoka”!
Mit is kell ehhez tenned? Semmi különöset, csak mutasd meg
hogy tudsz írni.
Mirıl is? Mindarról, ami Téged vagy a ma fiatalságát érdekli.
Írj kedvenc együttesedrıl, foci csapatodról vagy éppen
kedvenc könyvedrıl! Ragadd meg az alkalmat, jelentesd meg
elsı versed, készíts riportot egy számodra érdekes emberrıl!
Végtelen a lehetıségek sora, válassz szabadon, kedved szerint.
Miért is? A legjobban fogalmazó jutalma lesz az idei évben,
elsı ízben, a "Nagycenk ifjú tollnoka" cím, és a mellé járó
ajándék Parker toll. A jutalmat az iskola Szülıi
Munkaközössége ajánlotta fel, díjátadó az évzáró iskolai
ünnepségen lesz.
A beküldött munkák meg fognak jelenni Nagycenk hivatalos
weboldalán és - figyelembe véve a lehetıségeket - ízelítıként
egy-egy jól sikerült írás itt a Cenki Híradóban is leközlésre
kerül.
Munkátokhoz segítséget kérhettek és kaphattok Kelemenné
Paár Anikó magyar tanárnınél, illetve az alsó tagozaton
Árkiné Varga Beáta tanítónınél.
Az elkészült írásaitokat leadhatjátok náluk személyesen, vagy
elküldhetitek az alábbi email címre: pr@nagycenk.hu
Nagy izgalommal várjuk írásaitokat, s kívánunk sok sikert és
kitartást!
Horváthné Koloszár Éva, Baumgartnerné Arthofer Gertrud,
Kelemenné Paár Anikó, Árkiné Varga Beáta

Halmai Mór (2011. 01. 02.)
Tamás Angéla és Halmai Richárd kisfia
Szabó Áron Flórián (2011. 01. 16.)
Kis Ibolya és Szabó Tamás kisfia

Szalai Gergely asztalitenisz emléktorna
Szépszámú részvétel mellett került megrendezésre március
12-én, Nagycenken, a tornacsarnokban a Szalai Gergely
asztalitenisz emléktorna.
Az iskoláskorú fiúk közt Soós Barnabás (Szombathely); az
iskoláskorú lányok közt Fekete Katalin (Sopron), míg a felnıtt
férfi kategóriában Patonai Gábor (Rábapatona) vihette haza az
elsı helyért járó díjat.
Gratulálunk a kategóriák gyızteseinek és köszönjük minden
versenyzınek a lelkes részvételt!

Horváth Nikol 2. osztályos tanuló verse:
Tündérország
A rózsa piros,
az ibolya kék,
higgyétek el, hogy
van tündér.
Tündér kertben kék egér,
zengı világ tengerén.
kis hajóm ring
a tó vizén.
Ne félj hát az újtól
Ismerd meg a világot!
Csak ringj, ringj
A tó vizén.

Fáni néni 100 éves

Jó hangulatú Valentin napi séta Nagycenken

A nagycenki születéső Pölcz Kálmánné Trencsér Fáni néni
február 17-én ünnepelte 100. születésnapját. A jeles
eseményen a család mellett Nagycenk lakosai nevében
Horváth Jenıné népesség-nyilvántartási munkatárs és
Ivánkovics Ottó polgármester is köszöntötték az ünnepeltet.

Hagyományteremtı céllal, február 13-án, vasárnap került
megszervezésre az elsı Valentin napi séta a nagycenki
hársfasoron. Sok szeretettel vártuk a szerelmes párokat,
családokat, természetkedvelıket, akik hívásunknak eleget téve
szép számban vettek részt ezen - a hővös februári idı ellenére
is - meleg hangulatú rendezvényen. Helyi vállalkozóknak
köszönhetıen
változatos
programokban
és
kedves
meglepetésekkel tarkított délutánban lehetett része a
megjelenteknek.

Fáni néni nagyon jó egészségnek örvend, amit elmondása
szerint aktivitásának köszönhet. Nagyon szeret népdalokat,
nótákat énekelni, még a vendégekkel is elénekelt egy-két dalt.
Igen büszke arra, hogy mind a 100 évet Nagycenken élte le,
amit nagyon-nagyon kevesen mondhatnak el magukról.
Fáni néninek a Polgármesteri Hivatal munkatársai és a
Képviselı-testület tagjai nevében is gratulálunk és további jó
egészséget kívánunk!

Támogatóink: Nagycenkért Alapítvány, Casino Sopron,
Kastélyszálló, Csikós Csárda, Arany Kakas Vendéglı.
Köszönjük mindenkinek, aki részvételével vagy támogatásával
hozzájárul rendezvényünk sikeréhez.

