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Félévi polgármesteri értékelõ
Tisztelt Nagycenkiek!
Polgármesterként kötelességem az
Önkormányzat elmúlt féléves
munkájáról tájékoztatni Önöket.
Január elsõ napjaiban megkezdõdött
a Széchenyi-tér felújítása. A téli
idõszakban is minden zökkenõ
nélkül, folyamatosan dolgoztak a
kivitelezõk, és a szerzõdésben
meghatározott határidõ elõtt
megtörtént a mûszaki átadás. A
kivitelezést naponta ellenõriztem,
az elvégzett munkát a mûszaki
ellenõr is folyamatosan megtekintette
és megfelelõnek minõsítette. A
felmerülõ hibákat azonnal jelzem,
a garanciális javításokat rendre
elvégzik, korrekt a munkakapcsolat
a kivitelezõvel. A sétány és a parkoló
közötti oszlopok rögzítése második
próbálkozásra sem sikerült, több
növény elszáradt, ezek a hibák
kijavításra kerülnek. A tér felújítása
sokunk örömére és megelégedésére
megtörtént, a teljes költsége kifizetésre
került részünkrõl a vállalkozó felé.
A pályázaton nyert összeg a teljes
dokumentáció felülvizsgálatát
követõen kerül kifizetésre, várhatóan
szeptember végén jutunk a pénzünkhöz.
A lehívható összeg kb. 11-12 millió
forint lesz. Sajnos az egész megnyert
összeg, a bonyolult és szigorú
elszámolási rendszer miatt, teljes
egészében nem lesz elszámolható,
de mi a törvényesség teljes betartásával
ennek is örülünk. A tér felújítása
megköveteli a folyamatos utógondozást,
ezért egy fõ létszámbõvítést
hajtottunk végre. A gondnok
munkakörébe tartozik a többi park
nyírása, gondozása, és az összes
intézményünkben történõ mûszaki,
vasipari karbantartás.

Ígéretünknek megfelelõen nagy
hangsúlyt fektetünk a falu
rendezettségének javítására, már
látható néhány eredmény. Türelmes,
folyamatos munkával az önök
hathatós segítségével egy éven belül
itt gyökeres változás lesz. Fontos az,
hogy mindenkiben erõsödjön az
„itthon tudat”, túl kell lépnünk a saját
telekhatárainkon, és be kell segíteni
a közös területeink karbantartásába.
A faluban nagyon sokan
rendszeresen meg is teszik ezt.
Naponta körbejárom a területünket és
látom az önzetlen munkájukat, amit
ezúton is tisztelettel megköszönök.
Önkormányzatunk Nagycenk
Fejlesztési Stratégiája címmel egy
rövid és hosszú távú feladatokat is
meghatározó anyagon dolgozik,
ez szeptember végére elkészül és a
honlapunkon elérhetõ lesz. Ebben az
anyagban a falu fejlõdése szempontjából
kiemelten fontosnak tartjuk a környezet
minõségének javítását, a településkép
fejlesztését. Ezért kérem továbbra is
segítsenek a csinosításban.
A Dózsa krt-i lakóparkban egy rövid
szakaszon elkezdtük a víz és
csatorna közmû kiépítését. A teljes
területre megrendeltük a tervezést
szintén víz és csatornára, ezen felül
a villamos fejlesztés tervezési
folyamatát is elindítottuk. Szükségessé
válik a területen keresztül haladó
20KV-s vezeték áthelyezése, mert
ellenkezõ esetben komoly
értékcsökkenést szenvedne a terület.
A napokban három útszakasz mart
aszfalt burkolattal kerül feljavításra,
a technológiát több településen
megtekintettem, ár és érték arányban
elfogadhatónak tartom. A Képviselõ
testület tárgyalta a fejlesztést, és
meghatározta azokat a területeket,
ahol a kivitelezés megvalósítható,
így került kijelölésre a volt tûzép felé
vezetõ út, a Gyár utcát és Major utcát
összekötõ úgynevezett Csapás, és a
Soproni utcai kápolna felé vezetõ út.

Az elmúlt félévben sok kulturális
esemény és a falu szórakozását
biztosító rendezvény volt, ezeket a civil
szervezetek, intézmények, önkormányzat
összefogással valósították meg.
Minden rendezvényen érezhetõ volt az
igény a tartalmas együttlétre. Az
Önkormányzat legnagyobb eseménye
az EU-Charta találkozó volt, sikeres
megrendezése azt bizonyítja, ez a falu
össze tud fogni, és igenis tisztelik,
becsülik egymást az emberek.
Az Önkormányzati átalakulások komoly
feladat elé állítanak bennünket, de ennek
ellenére naprakészek vagyunk.
Fertõbozzal a közös önkormányzati
hivatal létrehozásának szándéknyilatkozatait mindkét testület elfogadta,
ezzel a legfontosabb kérdés megoldódott.
A Képviselõ-testületi munka megértéssel
zajlik, minden tag aktívan részt vesz
az elõkészítésben és a végrehajtásban,
ezzel segítve és kiegészítve a
polgármesteri munkámat. A feladatmegosztásos polgármesteri és
alpolgármesteri munka pedig
tökéletesen mûködik.
A faluban a közhangulat véleményem
szerint jó, kérem Önöket vigyázzunk rá,
mert ez a motorja mindennek.
Csorba János
polgármester

Tízforrás fesztivál
Kiállítások Nagycenken a Tízforrás Fesztivál keretében
Nagycenk a Horváth & Lukács
Galéria révén a következõ
kiállításokkal csatlakozik a Tízforrás
fesztivál programjához, melyre minden
érdeklõdõt tisztelettel meghívunk:
Szabadi Katalin festõmûvész kiállítása
Nagycenk, Horváth & Lukács Galéria
Megnyitó: 2012. július 14. szombat 16h
A kiállítást megnyitja: Õze Áron,
a Pesti Magyar Színház igazgatója
Hegykõ éves rendezvény-naptárának
legfontosabb eseménysorozata a 9.
alkalommal megrendezésre kerülõ
Tízforrás Fesztivál.
2012. július 13-án gördül fel a
szabadtéri színpad képzeletbeli
függönye, hogy aztán tíz napon
keresztül hat Fertõ-parti település
(Hegykõ mellett Fertõhomok,
Hidegség, Nagycenk, Sarród és
Fertõszéplak) számos helyszínén
kiváló programok szórakoztassanak
több ezer nézõt.

Fõvárosi Önkormányzat Értelmi
Fogyatékosok Otthona Zsira,
Mûvészeti Mûhely Képzõmûvészeti
körének bemutatkozó kiállítása
Csikós László és Tekán János
mûveinek kiállítása.
Nagycenk, Polgármesteri Hivatal
Díszterme. Megnyitó: 2012. július 15.
vasárnap 15h A kiállítást megnyitja:
Hollósi Péter (Intézet igazgató)

Nyári programok a kastélyban

Soproni felfedezõk tábora

Európa Charta hírek
Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági
Népdal, és Néptánc Fesztivál
Június 16 - 17.
Stary Poddvorov Csehország
Stary Poddvorov Nagycenk cseh
EU Chartás testvértelepülése.
A falu lakosainak száma közel 1000 fõ,
és gazdasági profilja, környezeti
adottságai hasonlatosak Nagycenkével.
Az elmúlt években sikerült a falut
vonzóvá tenni a fiatal családok
számára, ennek köszönhetõen bõven
akad gyermek, az óvoda ill. a hat
osztályos iskola jól mûködik.
Stary Poddvorovban nagy figyelmet
fordítanak a népi hagyományok
megõrzésére. A gyermekek, a
pedagógusok, a szülõk valamint az
önkormányzat együtt dolgoznak a cél
érdekében. Munkájuk eredményes!
A Kordulka gyermek együttes énekesei,
táncosai többszörös cseh bajnokok,
országosan elismertek, CD-ket
adnak ki. A fesztivál, amelynek
hagyománya közel 10 évre tekint
vissza, rangos nemzetközi esemény.
Magyarország, a Hársfa együttes
által képviselve, elsõ alkalommal
ve t t r é s z t a z e s e m é n y e n .
A szállásról és az ellátásról
a szervezõk gondoskodtak, az utazás
költségeit a Friends of Europe
Nagycenk szervezete vállalta.
Táncosaink: Artner Szabina, Frank
Barbara, Fekete Barnabás és ifj.
Erdõsi Ferenc nagy sikert arattak.
A nagycenki csapatot kiemelten
kezelték, táncosaink Szalay Katalin
tanárnõn keresztül meghívást kaptak
a jövõ évi rendezvényre is.
Sok köszönet neki, és a táncosoknak is !

Mini Európa Bajnokság Stryzow (Lengyelország)
Június 8. és július 1. között zajlott a
Labdarúgó Európa Bajnokság
Lengyelország és Ukrajna közös
rendezésében. Ennek apropóján
lengyel EU Chartás testvértelepülésünk,
Stryzow vezetõi úgy gondolták,
megrendezik „kicsiben” a viadalt.
Meginvitálták európai testvérvárosaikat,
testvérfalvaikat, vegyenek részt ezen
a sporteseményen. A meghívást több
ország is elfogadta, jelen voltak a
csehek, az olaszok, horvátok, szlovákok
és természetesen Magyarország
képviseletében egy 10 fõs nagycenki
küldöttség. A többi csapatot környékbeli
lengyel együttesek képviselték.
Mi Németország színeiben szerepeltünk,
az EB rendes csoportbeosztásának
megfelelõen Hollandia, Portugália
és Dánia ellenében. Sajnos a
csoportmérkõzések nem sikerültek
jól, így a második nap az alsó ágon

folytathattuk tovább a 9-16. helyért,
ott azonban már meggyõzõ teljesítményt
nyújtva sikerült megszerezni a 9. helyet.
A Mini Európa Bajnokságot Olaszország
nyerte, a döntõben Horvátországot
gyõzték le a taljánok.
A délelõtti mérkõzések után
délutánonként a település központjában
felállított kivetítõn követhettük az EB
aktuális mérkõzéseit. Kitûnõ szervezés,
jó hangulat jellemezte a három
napos eseményt, ahol sikerült tovább
erõsíteni a lengyel-magyar barátságot,
és kimondottan Nagycenk és Stryzow
jó kapcsolatát. Fáradtan, de élményekkel
gazdagon tért haza a nagycenki csapat.
Azzal váltunk el vendéglátóinktól és a
többi csapattól, hogy a 2016-os Mini
EB-n (ha lesz) remélhetõleg már saját
jogon vehetünk részt, vagyis
Magyarország labdarúgó válogatottja
is kijut a következõ Európa Bajnokságra.

A felnõttek mellett gyermekcsapatok is megmérkõztek egymással.
A képen “Németország nagy és kicsi”

További Chartás programok a közeljövõben
Mint az cikkeinkbõl is látható,
Nagycenk aktívan részt vesz az EUCharta munkájában, rendezvényein.
Különösen igaz ez az utóbbi idõben,
mióta megalakult a Friends of Europe
nagycenki szervezete, amely dr. Tóth
Melinda vezetésével nagy szervezõ
munkát végez, sok segítséget ad az
önkormányzatnak is a nemzetközi
kapcsolatok ápolásában.
Az idei évben még több rendezvénye

lesz a Chartának, ahol mi is érintettek
vagyunk. Július 4-8. között a lettországi
Kandava ad otthont a szervezet 2012-es
nagytalálkozójának. Nagycenket 12 fõs
delegáció képviseli a Baltikumban.
Õsszel okt. 5-8. között a fiataloknak
egy projektzáró rendezvény Ibanestiben,
Romániában, míg okt. 26-28. között a
portugáliai Samuel ad otthont egy, a
tavaszi, cenki találkozóhoz hasonló
rendezvénynek. Mindkét helyszínre 2
fõs delegáció utazik Nagycenkrõl.

Sporthírek
HORGÁSZAT
Üdvözöljük az olvasókat! A horgászat
nagycenki kedvelõinek nevében
szeretnénk röviden bemutatkozni.
Már több mint 10 éve járjuk az ország
nagy horgászversenyeit. Voltunk a
Szelidi-tónál, Hegyeshalom,
Fehérvárcsurgó, Majlát, Zalaszentmihály
harcsafogó 50-72 órás versenyein.
A versenyek általában 2 fõs csapatok
harcsafogásáról szólnak. A községünket
már évek óta együtt versenyzõ,
rutinos csapatok képviselik.
Az idei év egyik legnagyobb 2 fordulós
harcsafogó versenye Fehérvárcsurgón
volt. A 72 órás versenyen nagyszerûen
szerepeltek a falut képviselõ csapatok.
A Zsül Team ( Demsa Szabolcs,
Bauer Gyula) 55,38 kiló összsúllyal
második helyezést ért el. A nagycenki
harcsavadászok team (Barasits László,
Nagy Tamás) 8,28 kilóval a
ki l e n c e d i k h e l y e z é s t é r t e e l .
Ugyancsak jól szerepeltek a cenkiek
a III. Kistérségi Tûzoltók
Ho r g á s z v e r s e n y é n H ö v e j e n .

Élõ Péter és Fekete Bálint 15,85
kilós átlaggal elsõ helyezést ért el a
csapatversenyben. Az év folyamán
nagyon sok verseny volt és lesz még,
nagyon jó a kapcsolat a Fertõszéplaki
Horgász Egyesülettel, ahol a harcsa
és ragadozó versenyeken
majdnem minden évben dobogós
helyeket szereztünk, és közös
horgászrendezvényeken is részt
veszünk. Ezen kívül sok közös
élményünk van a Rába és a Duna
folyóvízi horgászokkal.
Régi álmunk, hogy Nagycenken is
legyen horgászatra alkalmas tó,
terület. Az elõkészületi munkák
lassan beérnek, és reményeink szerint
a közeljövõben Nagycenk határában
ki tudunk alakítani egy horgásztavat
és szabadidõközpontot. Mindehhez
nagy szükségünk van a Nagycenki
Önkormányzat támogatására, és
örömünkre szolgál, hogy a település
vezetése is ügyünk mellé állt.

A fehérvárcsurgói versenyen

A tóval kapcsolatos információkat a
késõbbiekben a nagycenki honlapon
tudják követni az érdeklõdõk.
Horgász szóval: Görbüljön!
Tisztelettel a Nagycenki Horgászok
Baráti Köre nevében:
Barasits László

Véradás

Ismételten kérjük önzetlen segítségüket!

Következõ véradás:
2012. augusztus23-án
az általános iskolában.
Vöröskereszt alapszervezete

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

Anyakönyvi hírek
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