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NAGYCENK KÖZÉLETI LAPJA

Megújult a Széchenyi tér
Húsvétvasárnap, április 8-án délelõtt került
átadásra, felszentelésre a pályázat révén
felújított Széchenyi tér. A „Széchenyi tér
közösségerõsítõ rekonstrukciója” címû
projekt keretében több mint 13 millió
forintot nyert Önkormányzatunk a
vidékfejlesztést támogató Leader forrásból.
Az ünnepségen Csorba János polgármester
úr megköszönte a pályázati támogatást, a
tervezõk, kivitelezõk munkáját, a jelenlegi
és a korábbi képviselõ-testületek
közremûködését és örömét fejezte ki,
hogy a megszépült tér településünk
büszkesége és ékköve lehet a jövõben.
Gál István, az Alpokalja-Ikva mente

Leader Egyesület Elnöke gratulált a
beruházáshoz, és a felújított tér közösségépítõ, közösségerõsítõ szerepét emelte ki.
A beszédek után a nemzeti színû szalag
átvágásával hivatalosan is átadásra került
a megújult Széchenyi tér, melyet ezután
Henczel Szabolcs atya, községünk
plébánosa szentelt fel, áldott meg.
Reméljük, a hamarosan felújításra kerülõ
templommal együtt valóban igazi ékköve
lesz a tér településünknek. Ehhez
elengedhetetlen a folyamatos gondozás,
amelyrõl az önkormányzat gondoskodik,
valamint az is, hogy mindannyian óvjuk,
védjük a tér épségét, szépségét.
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Világörökségi nap
A 2001. decemberében világörökségi rangot
nyert Fertõ-táj képviselõi 2003. május 18-án
vehették át a világörökségi diplomát az
UNESCO képviselõitõl. Ennek emlékére
minden évben megrendezzük világörökségi
napot, a Fertõ-táj Világörökség Magyar
Tanácsa és a Civilek a Fertõ-tájért
Egyesület közös szervezésében.
2012-es program: Megnyitó: Fertõrákos,
püspöki kastély 9 óra A rendezvényt
Ivanics Ferenc a Fertõ-táj Világörökség
Magyar Tanácsa elnöke nyitja meg.
Látogassák meg a tíz világörökségi
településen ez alkalomból térítésmentesen
kínált érdekes programjainkat! (Egyes
helyszíneken a program ingyenességének
elõfeltétele az, hogy korábban már más
programokon részt vettek! Lásd az egyes
helyszínek melletti megjegyzést!)
A részvételt az egyes programokon a
helyi szervezõk pecséttel igazolják.
A programokat 18.30 órai kezdettel
Fertõbozon a tájházakban zárjuk, ahol
azok között, akik a nap folyamán
legalább HÁROM programon részt vettek,
értékes nyereményeket sorsolunk ki.
A Fertõ-táj egyes vendéglátói 10-20%
kedvezménnyel várják 10 és 18 óra között
azokat, akik legalább 3 pecsétet
összegyûjtöttek a helyszíneken.
To v á b b i i n f o r m á c i ó :
www.vilagoroksegnap.hu, www.fertotaj.hu

Nagycenki helyszínek, programok

Gál István, a helyi Leader egyesület elnöke, Ágfalva polgármestere és Csorba János
nagycenki polgármester a nemzeti színû szalag átvágásával hivatalosan is átadják a teret.

Széchenyi Istvánra emlékeztünk
Április 6-án nagypénteken Döblingben,
április 8-án pedig, a Széchenyi tér
átadásához kapcsolódva Nagycenken, a
Széchenyi szobor elõtt emlékeztünk a
Legnagyobb magyarra halálának
152. évfordulója alkalmából.
Örvendetes, hogy a bécsi utazáson az
önkormányzat mellett több intézmény,
civil szervezet is képviseltette magát,
és helyezett el koszorút a döblingben..

Ahogy Döblingben, úgy az április 8-i
megemlékezésen is Dr. Tóth Imre, a
Soproni, egyúttal a Nagycenki Múzeum
igazgatója tartott megemlékezõ beszédet.
Az iskolások ünnepi mûsora után a
megemlékezés koszorúzással zárult,
helyi szervezetek, intézmények,
környezõ települések, regionális és
országos szervezetek képviselõi rótták le
kegyeletüket Gróf Széchenyi István elõtt.

Széchenyi István Emlékmúzeum:
Az állandó kiállítás 3 pecséttel ingyenes.
Mauzóleum: 3 pecséttel ingyenes.
Templom: Ingyenesen megtekinthetõ
Régi mesterségek szerszámkiállítása:
Ingyenesen megtekinthetõ.
Horváth-Lukács Galéria
Ingyenesen megtekinthetõ 9-13 óra között.
Múzeumvasút: 3 pecséttel ingyenes
Szoborpark: Ingyenesen megtekinthetõ.
NYME Lovasképzési Központ:
Állandó kiállítás 3 pecséttel ingyenes.
Lovaskocsizás. 3 pecséttel ingyenes.
Aranypatak és az Ikva összefolyásánál:
Hídépítés játékos feladat.
A világörökségi nap keretében Díjugrató
Versenyt rendez a Lovasképzési
Központ a kastély melletti lovaspályán.
Ugyancsak színesíti a nap programját a
soproni autóklub veterán autó találkozója,
melynek keretében a régi, kastély melletti
focipályán ügyességi versenyt is tartanak.

Templomfelújítás
Elkezdõdött a nagycenki templom felújítása. A tervek szerint augusztus
15-ig fejezik be a templomon és a mauzóleumon végzett munkálatokat,
amelyeket Keszei István fotóriportjai révén a nagycenki honlapon
- www.nagycenk.hu - is nyomon követhetnek az érdeklõdõk.

Meghívó
21 éves a nagycenki Iparosfa
2012. április 30-án ünnepeljük a Nagycenki
Iparosfa 21 éves fennállását. Ez alkalomból
várjuk a régi iparos köri tagokat,
pártolótagokat, az iparos fa állításnál akkori
közremûködõket és részt vevõket, valamint
minden kedves érdeklõdõt és családjukat.
A megemlékezés színhelye a Községháza
elõtti téren az iparosfa környéke.
A megemlékezés kezdete: 18:00h
Az ünnepség után koccintást tartunk,
majd a Csikós Csárdában baráti
beszélgetésre jövünk össze.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Gráf Gyula - hagyományõrzõ nyugdíjas iparos

Minden oldalról felállványozták a templomot.
A képen a plébániaudvar felöli rész látható.

Szoborpark
bõvítés
A Nagycenk Beszélõ Kõemlékei
Alapítvány 2012. április 8-án az „Öreg
Bükk" Ökoturisztikai Rekreációs Park
bõvítése alkalmából tartott ünnepséget.
A szoborparkban újonnan elhelyezett
szobrok: Szent József - Iparosok
védõszentje, Keglovich Richard
gyermekei (Éva, Magdolna, József,
Gabriella) ajánlották fel.
Angyalka gyermekkel - Horváth Jenõ
és családja ajánlotta fel, melyet
Baranyai László restaurált.
A Máriát és a két fakeresztet Krisztussal
az egyház bocsátotta a szoborpark
rendelkezésére. A két fakeresztet Gráf
Gyula asztalos mester újította fel.
Csorba János nagycenki polgármester
megnyitó szavai után Henczel
Szabolcs Nagycenk plébánosa
megszentelte az újonnan kihelyezett
szobrokat, kereszteket.
Az alapítvány rajzkészítés és kérdõív
kitöltésébõl álló versenyt hirdetett,
melynek gyõzteseit az ünnepség
keretében jutalmazták: I. Gál Bernadett
(7. osztályos tanuló), II. Pellinger
Zsófia (8. osztályos tanuló), III.
Egresits Péter (6. osztályos tanuló)lett.

Hirdetések

A Medgyesi cukrászda szorgalmas,
munkájára igényes nagycenki nõi
munkaerõt keres 4 órás, kora reggeli
munkára. Szakirányú végzettség,
tapasztalat nem feltétel, de elõnyt jelent.
Jelentkezni lehet 8-14 óra között
a 99/360-253-as telefonszámon.

A Cenki Ablak Kft. napi 8 órás munkára
munkaerõt keres. Az ablakgyártásban vagy
hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat,
végzettség a felvételnél elõnyt jelent.
Jelentkezni május 2-tõl a 06/30/969-9687-es
telefonszámon lehet vagy személyesen a
Kft. telephelyén Vass Tibornál.

Önkormányzati hírek
Szándéknyilatkozat Fertõbozzal

GYSEV majális Nagycenken

Az áprilisi testületi ülésen a Nagycenki
Képviselõ-testület szándéknyilatkozatot
fogadott el, melyben kinyilvánítja, hogy
a törvényi elõírásoknak eleget téve
Fertõboz községgel kíván körjegyzõséget,
illetve közös polgármesteri hivatalt
alakítani 2013-tól. A nyilatkozatot a
Fertõbozi Képviselõ-testület szintén
áprilisi testületi ülésén fogadta el.
E szándéknyilatkozat elfogadásával a
két település megtette az elsõ hivatalos
lépést a közös polgármesteri hivatal
létrehozásának érdekében.

A GYSEV-nél mûködõ szakszervezetek
szervezésében május 1-én majálist
tartanak a kisvasútnál, melyre a
dolgozók és családtagjaik mellett
szeretettel várják a nagycenkieket is
A programok délelõtt 10 órától kezdõdnek,
lesz többek között májusfa-állítás,
díszítés, sakk verseny, ugrálóvár, kukac
akadálypálya, sumo, hintó, lovaglás
gyerekeknek, Habakuk bábszínház,
térzene ...

Óvoda
Szent-György napi
vigasságok az
Aranypatak Óvodában
2012. április 28. szombat 15 óra.
Fellép a Nagycenki Széchenyi István
Általános Iskola énekkara, citerásai.
A Cinege Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény és a „Czenki „ Hársfa
Néptáncegyesület. A Ládafia Bábszínház
vásári bábjátékkal szórakoztatja a
nagyérdemû közönséget. Kézmûves
bemutatók, lovaglás, faszerkezetes
kosaras körhinta, Füvesboszi
kincsestára, táncház, játszóház várja
a gyerekeket és a felnõtteket.
HELYE: AZ ÓVODA UDVARA
JÖJJÖN EL! és NÉZZE MEG!
Népi mesterségek bemutatója:Egresits
Anita (Fertõszéplak) Fazekas, Frank
Attiláné (Nagycenk) Szövõ, Nagy László
(Nagycenk) Faszobrász, Lugosi Lajos
(Nagycenk) Kosárfonó, Kóczánné
Ceglédi Katalin (Budapest) Gyöngyfûzés.
Nemes Viktória - óvodavezetõ

Sulinfó
Köszönetet mondunk a Húsvéti játszóházban
nyújtott önzetlen segítségért a Szülõi
Munkaközösségnek, továbbá Nagy László
fafaragónak és Frank Attiláné szövõnek.
Köszönet illeti Szabó Zsoltné SzM
elnököt, ifj. Udvardi Imrénét és
HorváthnéBalogh Beát, a sakkversenyen nyújtott segítségükért. (büfé)
Horváth Rolandnak az iskolai kerítés
megjavítását,Wischer Istvánnak a
villamossági szabályzatok
felülvizsgálatának elkészítését köszönjük .
Zámodics Ferenc sakkoktató szervezésében
Széchenyi kupa néven sakkversenyt
rendeztünk,szombathelyi, kõszegi, simasági,
lövõi,sopronhorpácsi és nagycenki gyerekek
részvételével.A nagycenkiek közül az
óvodások versenyében Széplaki Márk
I. helyezést ért el, míg az iskolások között
Széplaki Ádám (3.oszt.) második lett, és
a kupa is a nagycenki csapaté lett.
A diákolimpia körztei versenyein Hofstadter
László (8.o) 100 méteres síkfutásban III. lett,
míg Knull Vanda (7.o) kislabda-dobásban
I. helyen végzett, így õ bejutott a megyei döntõbe.
SNI-s tanulók számára kiírt Bolygó pályázaton
Dénes Abigél és Horváth Nikol I. helyezést,
Ojedszky Magdaléna II. helyezést ért el, míg
csapatban irodalmi kategóriában különdíjat
kaptak a nagycenki gyerekek.
A soproni Lackner iskolában megrendezett
fordítóversenyen németbõl 3. helyezést
szerzett Wutzlhofer Dániel 8.-os tanuló.
Költészet napja alkalmából tartott
rendezvényt az általános iskola Paárné
Kelemen Anikó tanárnõ vezetésével. A
felsõsöknek versmondó versenyt hirdettünk,
melyet Pajer Brigitta 8. osztályos tanuló
nyert meg Pajer Márton és Söveges
Fábián 5. osztályos diákok elõtt. Az
alsósok közül a korábban megrendezett
házi versmondó verseny helyezettjei
1-2. osztály: I. Pellinger Anna, II. Funtek Liza,
III. Karaszi Melissza 3-4 osztály:
I. Horváth Nina, II. Széplaki Ádám III. Molnár
Bertalan - mondták el választott verseiket.
Az alsósok a Lövõn megrendezett körzeti
szavalóversenyen is jól szerepeltek,
Pellinger Anna az 1-2. osztályosok között,
Horváth Nina pedig a 3-4. osztályosok
versenyében ért el harmadik helyet.
Hüse Gabriella - igazgató
Fogadóóra: május 7. hétfõ 16-18 óra között.
Egészségnevelési hét május 9-tõl, részletes
program az iskola honlapján.

Csillagvirág túra
2012. március 31.
A nagycenkiek közül is csak nagyon
kevesen tudják, hogy a faluhoz közeli
Köves erdõ már kora tavasszal is
csodálatos virágpompával lepheti meg
azokat, akik rövid sétát tesznek ezen a
területen. Legkorábban a tavaszi
csillagvirág kis harangocskái nyílnak,
majd az odvas keltike különbözõ
színárnyalatú fürtjei és az ibolyafélék
csatlakoznak. A lila színek közé foltokban
beékelõdik az erdei boglárka sárga
csészécskéje, de ott virít a salátaboglárka
sárgája is. Közülük kiemelkedik a
pettyegetett tüdõfû lilás-piros ernyõcskéje,
a széleket a füvesebb részen a rövid szárú,
s z e r é n y e n m e g b ú v ó , é l é n k s á rg a
csillagaival felfelé nézõ tyúktaréj
szegélyezi. Itt-ott már áttörte a száraz
avart az orvosi salamonpecsét késõbb
akár méteresre is megnövõ hajtáscsúcsa,
és látható már a majd késõbb virágzó
kontyvirág haragzöld levélzete is.
Mindezeket a „csodákat” láthatták azok,
akik a meglehetõsen barátságtalan idõjárás
ellenére is részt vettek ezen a szombat
délutáni 1 órás túrán, melynek záró
akkordjaként még hamar elszaladtunk
(autókkal) Fertõbozra friss medvehagymát
szedni. Bízom benne, hogy a fent felsorolt,
és eddig talán még nem látott
virágritkaságok látványa és a részt vevõk
elmesélt élményei alapján, jövõ tavasszal
még többen szeretnék majd ezeket
a „csodákat” közelebbrõl megtekinteni.
Tisztelettel:
Henn Márton
szervezõ, túravezetõ

Gyerekek a túrán

Sporthírek
Labdarúgás - utánpótlás
A közelmúltban két, nagyszabású
esemény részt vevõi lehettek az ifjú
nagycenki focisták. Április 14-én a
Nagycenki Sportegyesület volt a
házigazdája az OTP-MOL Bozsik
program utánpótlás labdarúgó körzeti
tornájának. A 7, 9 és 11 éves
gyerekeknek megrendezett viadalon
több mint 200 fiatal vett részt
Petõházáról, Hegykõrõl,
Fertõszentmiklósról, Sopronból
(SC Sopron, SVSE) a cenkiek mellett.

Ugyancsak a fent említett korosztályok
- kiegészülve néhány idõsebb diákkal jártak április 22-én Gyõrben, az ETO
Parkban, ahol - köszönhetõen többek
között Nagy István közbenjárásának a Gyõri ETO - Diósgyõr NBI-es bajnoki
mérkõzés elõtt a nagycenki gyerekek
kísérhették be a csapatokat a pályára.
Nagy élmény volt ez a kicsiknek, és a
lelátón nekik „szurkoló" szülõknek,
kísérõknek egyaránt.

Anyák napja alkalmából
sok szeretettel köszöntjük
az édesanyákat!

Fit-dance verseny

Anyák napja
Anyák napja alkalmából
szívemet kitárom,
s a világba kiáltom:
sok-sok ünnepet kívánok!
Horváth Nikol
3. osztályos tanuló

A Mozogj, hogy mozdulni tudj 40
évesen is majd Alapítvány szervezésében
amatõr fit-dance versenyt szervezünk.
A résztvevõk az alapítvány keretei
között, heti 2 x 1 órás edzéseken vesznek
részt a környezõ településeken, ennek
keretében készültek fel a versenyre,
ahová meghívtunk a környéken mûködõ
hasonló szinten dolgozó egyesületeket,
csoportokat is, hogy a verseny még
izgalmasabb, illetve élvezetesebb legyen.
A szünetben az alapítványnál sportoló
karate csoportunk bemutatóját
láthatják az érdeklõdõk.

A verseny idõpontja
2012. május 19. 10 óra
Helyszíne:
Nagycenk, Sportcsarnok
/A belépés díjtalan/
A program Nagycenk Nagyközség
Önkormányzat támogatásával jött létre.

Az újságot írta és szerkesztette:
Benke Éva - Biosalvus Bt
tel:0036/30/9595637
e-mail: cenkihirado@gmail.com
Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Nagycenk

A programra szeretettel várunk
minden kedves érdeklõdõt, családtagot.
Üdvözlettel Nándori Éva
Mozogj, hogy mozdulni tudj
majd 40 évesen is Alapítvány

Véradás
Tisztelt Támogatónk!
A Magyar Vöröskereszt Helyi
Szervezete nevében köszönetemet
és hálámat fejezem ki a 2012.
április 19-én tartott véradásunk
megrendezéséhez nyújtott
támogatásukért. Az Önök
felajánlása hozzájárult
rendezvényünk sikeréhez
és az Önkéntes Véradóink nemes
cselekedetének elismeréséhez,
m e g b e c s ü l é s é h e z .
Munkájukhoz sok sikert és jó
egészséget kívánok!
Horváth Jenõné titkár

A n y a kö n y v i h í r e k
Búcsúzunk
Kardos Józsfené - szül: 1926

Gratulálunk!
Payrits Emili (2012.04.11.)
Stróbl Orsolya és Payrits Balázs kislánya
Kovács Annabella (2012.04.12.)
Ragats Eszter és Kovács Árpád kislánya
Horváth Zoltán (2012.04.17.)
Pataki Mónika és Horváth Zoltán kisfia
Fehér Dávid (2012.04.22.)
Holló Renáta és Fehér György kisfia

