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Polgármesteri
félévi értékelõ

X. Hársfa Fesztivál

Tisztelt Nagycenkiek!

Nemzetközi néptánctalálkozó
Lett és román vendégcsoportok részvételével a “Czenki” Hársfa Néptáncegyesület
és a Friends Of Europe Nagycenki Csoportja nemzetközi néptánctalálkozót
rendez augusztus 13-17. között Nagycenken. A részt vevõk megismerkednek
egymás néptáncvilágával, közös Nemzetközi Táncházat tartanak, majd a rendezvény
végén fellépnek a X. Hársfa Fesztiválon, gazdagítva a fesztivál és egyúttal az idei
búcsúi programok sorát. A rendezvényeknek a nagycenki Sportcsarnok ad otthont.

Az Önkormányzatunk féléves munkájáról,
a településünkön történt változásokról és a
következõ fél év legfontosabb feladatairól
kívánom Önöket tájékoztatni.
Az önkormányzati rendszer gyökeres
változáson ment és megy keresztül 2013.
január 1. óta. A törvényalkotó meghozta a
döntést az önkormányzati rendszer teljes
átalakításáról. Nekünk végrehajtóknak a
kötelességünk falunkat a lehetõ legjobb
pozícióba hozni a törvény betartása mellett.
A múlt évben Fertõboz, Pereszteg és
Nagycenk önkormányzatai megállapodtak,
hogy Közös Önkormányzati Hivatalt hoznak
létre, így biztosítva településeik törvényes
mûködését. Az idei évre maradt a munka
érdemi része, hiszen a megállapodásnak
megfelelõen a közös hivatalt fel kellett építeni,
és azonnal mûködésbe kellett hozni, hogy a
falvak életében zökkenõmentes legyen az átállás.
A három Önkormányzat teljes egyetértésben
Percze Szilviát nevezte ki a Nagycenki Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzõjének és rábízta
a hivatali struktúra kialakítását, felépítését,
az összes személyi kérdésre megoldási
javaslat elkészítését. A Jegyzõ asszony
szakmaiságát dicséri, hogy a megyében
elsõk között voltunk, akik be tudták
indítani a közös hivatali munkát.
A közös hivatal székhelye Nagycenk,
Peresztegen kirendeltségi formában
mûködik tovább a hivatal, Fertõbozon
ügyeleti szolgálatot tartanak állandó
rendszerességgel a nagycenki hivatal dolgozói.
Aljegyzõnek Zámbóné Németh Ilonát
választottuk, aki volt peresztegi jegyzõként
továbbra is vezeti a peresztegi kirendeltséget,
ezzel biztosítva a folytonosságot. Sajnálatomra
kihasználja a negyven éves munkaviszony után
járó nyugdíjazási lehetõséget és így rövidesen
el kell búcsúznunk tõle. Negyven év a
közszolgálatban, úgy gondolom minden
elismerést megérdemel. Ezúton is
tájékoztatom Önöket, hogy a helyére
álláshirdetést fogunk tenni, akinek van
javaslata a személyre, szívesen fogadjuk.

Folytatás a 2. oldalon
.

Önkormányzati hírek
Polgármesteri félévi értékelõ
A nagycenki hivatalból nyugdíjba vonult
pénzügyes munkatársunk, Ragats Imréné,
aki több évtizeden át szolgálta Nagycenket.
Ezúton köszönöm áldozatos munkáját és
kívánok hosszú boldog nyugdíjas éveket!
A helyére meghirdetett állást Szabóné
Kóbor Katalin sopronkövesdi lakos nyerte
meg, a döntéshozatal legfõbb szempontja
a szakmai tapasztalat volt.
Saját kérésükre, ugyancsak nyugdíjazás miatt
távoztak az önkormányzattól: Takács Istvánné
takarítónõ, Pulai Károly hivatalsegéd és Pulai
Károlyné takarítónõ. Mindnyájuk lelkiismeretes
munkáját köszönöm, és nekik is minden jót,
jó egészéséget kívánok nyugdíjas éveikre!
Új munkatársként érkezett a nyugdíjazások miatt
Funtekné Huszár Judit, aki egy személyben látja
el a hivatalsegédi és a takarítói feladatokat is.
Én, mint a hivatal munkájáért felelõsséget
vállaló személy nyugodt lelkiismerettel
kijelentem, a hivatalunkban dolgozók munkája
szakmailag és emberileg is kiváló, feléjük
a kérésem nagyon egyszerû: „ csak így tovább”

Csorba János polgármester

Benke Éva személyében új könyvtárosunk
van, nehéz örökséget kapott, de munkájának
köszönhetõen teljesen megszépült és
szellemében teljesen megújult a
könyvtárunk. A könyvtár által szervezett
színes programoknak egyre több a
Az iskolánkat január elsejétõl állami látogatója, örülök, hogy a gyerekek és
fenntartásba és mûködésbe adtuk, ennek a fiatalok is a célkeresztbe kerültek.
ellenére teljes felelõsséggel gondolkodunk
a további sorsa felõl. Napi élõ kapcsolatban Önkormányzatunk pályázatot nyújtott
állunk az iskolával és a Klebersberg Kúnó be a faluközpont megújítására az AlpokaljaIntézményfenntartó Központtal Bugledich Ikva mente Leader egyesülethez és
Attila alpolgármester úron keresztül. támogatást nyert nettó 15 millió forint
A nyári szünetben az alsó tagozat negyedik értékben. A pályázat keretében megújítjuk
osztályát önkormányzati pénzbõl felújítjuk, a polgármesteri hivatal elõtti parkolót
ezzel is bizonyítva, nekünk fontos az iskolánk. és a szemben lévõ parkot. Az orvosi rendelõ
melletti parkot teljes egészében lebontjuk
Az óvodai konyhán Nemes Viktória az azt körülfogó járda szintjére, látványos
óvodavezetõ asszony kérésére a fõzõ és formájú térburkolattal látjuk el egy részét,
sütõ tûzhelyeket kicseréltük, a csere és szintén térburkolatot kap a járda is.
költsége 1.6 millió forint volt. Új padokat, szeméttárolókat, ivókutat,
Kapcsolatunk szintén egymás segítésén fákat és sok virágot kap az új tér. Az orvosi
alapszik, az óvodai neveléssel kapcsolatosan rendelõ oldalán egy beton támfal épül,
hozzám csak pozitív visszajelzés érkezett. melyre Nagycenk nevezetességei lesznek
Köszönöm az óvónénik és a dadák felvésve. Kicserélésre kerül a parkban
n a g y s z e r û n e v e l õ m u n k á j á t . lévõ villanyoszlop is. Célunk volt ennek a
csúnya parknak a megszépítése és igazi
k
A sportcsarnoknál a szurkolók kérésére ö z ö s s é g i t é r r é a l a k í t á s a .
Úgy gondolkodtunk, ha azt akarjuk, hogy
felállítottunk egy büfé pavilont, hogy
napi szinten használjuk a teret, akkor le kell
kulturált körülmények között
lehessen
süllyeszteni, mert egyébként oda nem megy
kiszolgálni a hazai és a tizenöt másik fel senki. A felújítás érdekében fel kellett
településrõl ide érkezõ szurkolókat. áldoznunk a fenyõfát és a fûzfát, de a nemes
Az iskolát fenntartó központtal cél kell, hogy szentesítse az eszközt.
megállapodtunk, hogy a testnevelés magas A pályázat teljes összegét ki kell fizetnünk,
színvonalon történõ oktatása érdekében ami 19 millió forint, és a kifizetési kérelem
továbbra is biztosítjuk a sportcsarnokot benyújtása után a nettó 15 millió forintot
a tornaórák megtartására. A fûtés és megkapjuk. A teljes összeg a rendelkezésünkre
világítás költségeihez kértük az állam áll. A pályázaton visszafizetett 15 millió forintot
hozzájárulását, a tárgyalások eredményeként a Dózsa körúton lévõ lakóparkunk víz-csatorna
1.2 millió forintot kapunk ebben az évben.. közmûvesítésére fogjuk költeni.

Elsõ körben tizenkilenc telket közmûvesítünk.
A villany közmûre már be is fizettünk az E-ON
számlájára 6 millió forintot, ez a lakossági
hálózat kiépítésének a költsége, ezt elõre be
kell fizetni, csak utána kezdik a tervezést és
a kiépítést. A villany közmûvesítés határideje
2014.10.31. A víz- csatorna közmû kiépítését
jövõ év tavaszáig befejezzük. A lakóparkot
átszeli egy 20kv-os vezeték, ennek áthelyezését
nekünk kell elvégeztetnünk, a tervezés és
engedélyezés egy év után lassan a végére ér,
és akkor a kivitelezés végrehajtható.
Költsége kb. 10 millió forint, végrehajtását
jövõ év elejére tervezzük. Az Uniós elvárásoknak
megfelelõ hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése
érdekében Sopron és térségének települései létrehoztak
egy önkormányzati társulást. Ez a társulás pályázatot
nyújtott be az Európai Unió Kohéziós Alapjához
hulladéklerakó és elbánó rendszer létrehozására.
A pályázat elemei, új hulladéklerakó építése Cséren,
hulladék válogató rendszer kiépítése Harkán
a régi lerakó helyén, az illegális szeméttelepek
rekultivációja, és hulladékgyûjtõ udvarok építése
tizenegy településen. Az egyik ilyen hulladékgyûjtõ
udvar Nagycenken kerül kiépítésre, az ipari parkunk
azon telkén, melyet 2008-ban a képviselõtestület 213-as számú határozatában kijelölt.
A hulladékgyûjtõ udvar létesítésének a célja,
hogy a háztartásokban keletkezõ hulladékok
újrahasznosításra kerüljenek, és ezáltal csökkenjen
a lerakásra kerülõ hulladékok mennyisége.
Az udvar feladata a lakosság által szelektíven
gyûjtött és beszállított hulladék átvétele, és
a rendszeres elszállításig történõ szelektív tárolása.
A hulladékgyûjtõ udvar egy térburkolattal
ellátott, körbekerített, és nyitvatartási idõben
felügyelettel rendelkezõ telep lesz.
A hulladékok elhelyezése fedeles konténerekben
történik. Kilenc féle hulladék helyezhetõ majd el,
így lesz mûanyag,, lom és fa, háztartási és
elektronikai, üveg, építési és bontási törmelék,
fém, papír, textília, és gumiabroncs konténer.
A hulladékgyûjtõ udvar teljes egészében uniós
pénzbõl valósul meg,, így teljes mértékben meg
kell, hogy feleljen az uniós követelményeknek,
és ami a legfontosabb, mindnyájunkat fogja szolgálni.
A községben hosszú évek óta tartó ügy egy
horgásztó létesítése, másfél év ügyintézés után végre
szeptember végén aláírjuk az adás vételi szerzõdést
a Nemzeti Földalappal, és 1,8 millió forintért
megvásároljuk a területet, ahol az idei évben
megalakult horgász egyesület megépíti a horgásztavat.

Folytatás a 3. oldalon

Önkormányzati hírek
Polgármesteri
félévi értékelõ
Elindítottuk a rendezési tervünk teljes felülvizsgálatát, felhívtuk az Önök figyelmét, akinek
a saját ingatlanjával vagy a településsel
kapcsolatban javaslata, észrevétele van, tegye
meg, mert most van lehetõség ezeket beépíteni
az új rendezési tervünkbe. Sokan éltek a
lehetõséggel, köszönöm nekik. A rendezési
terv költsége 3,8 millió forint, az elsõ
munkaanyag szeptember végére készül el. Az
engedélyeztetés elõtt lakossági fórumon fogjuk
tájékoztatni Önöket a változásokról.

Kedvezményes építési telkek Nagycenken
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
Nagycenk, Dózsa krt. mentén építési telkeket (18 db) értékesít.

A telkek bevezetõ ára 2013. december 31-éig
történõ vétel esetén: 3500 Ft/m2 + Áfa
A vételár két részletben történõ fizetése lehetséges.
A vételár tartalmazza a közmûvesítés költségeit
(víz, szennyvíz, villany, útalap) is.

A Megyei Rendõrkapitánysággal folytattunk
tárgyalásokat a Széchenyi tér 3. alatti
önkormányzati tulajdonú, ám a kapitányság
A közmûvesítés jelenleg folyamatban van,
bérlõ kijelölési jogában álló ingatlan további
elkészülésének határideje 2014. október 31.
sorsáról. A tárgyalások eredményeként a
részünkrõl felajánlott másik két lakást a
kapitányság elfogadta, így az ingatlan további
A telkek területe átlagosan 800 m2,
sorsáról szabadon rendelkezhetünk. Az õsz
de 1000 m2 feletti építési telek is eladó.
folyamán a képviselõ testülettel megtárgyaljuk,
és nagy valószínûséggel az értékesítés mellett
Az értékesítéssel kapcsolatban további információt
döntünk. Az Önkormányzati munka rugalmasan,
Csorba János polgármester ( tel: 06/30/942 7716 )
és csakis a község érdekeit szem elõtt tartva folyik.
Minden képviselõ és az alpolgármesterek a és Percze Szilvia jegyzõ nyújt, a 06/99-360-012 telefonszámon.
munkámat segítik, és amikor szükséges,
teljesen tehermentesítenek. A falu kulturális és
turisztikai életével kapcsolatos temérdek
munkát teljes egészében Õk végzik.
Bugledich Attila alpolgármester úr összefogja, Az idei évben is színes programokból választhatnak az érdeklõdõk az augusztus 20-i
hosszú hétévégén, a Nagycenki búcsú idején augusztus 18. és 20. között.
koordinálja, szervezi a színes programjainkat,
Horváth László alpolgármester úrnak
- aug. 18. vasárnap 8-12 óra között:
köszönhetõen szoros kapcsolatot építettünk ki
Kisállat
börze a Tornacsarnoknál
a fertõparti településekkel, fõleg Hegykõvel,
és így sikeresen tudtunk csatlakozni az
- aug. 18. vasárnap: 10 órától:
országos hírû Tízforrás fesztiváljukhoz.
Öregfiúk labdarúgó-torna a focipályán
Horváth Rezsõ képviselõ úrnak köszönhetõen
csatlakoztunk a Napnyugat Turisztikai
- aug. 18. vasárnap 15 és 17 óra:
Egyesülethez, és így már Sopronkövesdtõl
Nagycenk - Hegykõ U21 és felnõtt
Zsiráig terjedõen is baráti és termékeny a
bajnoki labdarúgó mérkõzések a focipályán
kapcsolatunk a környezõ telelpülésekkel..
A szociális és gazdasági bizottság precízen,
- aug. 18. vasárnap 19 óra:
jól mûködik, köszönhetõ a két elnöknek és
X. Hársfa Fesztivál a Tornacsarnokban
a tagoknak. Az egyházközséggel, a civil
- aug. 19. hétfõ 10 óra:
szervezetekkel, egyesületekkel szoros a
Ünnepi Püspöki szentmise a templomban
kapcsolatunk. A Széchenyi pályázati alap
összegét is a duplájára emeltük az idei évben,
- aug.19. hétfõ: 11.30:
így nagyobb lehetõségünk van a támogatásukra.

Nagycenki Búcsú 2013 - programok

Röviden a teljesség igénye nélkül próbáltam
Önöket tájékoztatni a falunk fél évérõl, de így is
érzékelhetõ talán, hogy mindent megpróbálunk a
szebbé és jobbá tétele érdekében. Mindent lehet
jól és még jobban is csinálni, egy dologra viszont
nagyon ügyelek, hogy a “bölcs” jóslat ellenére se
jusson Nagycenk a Titanic sorsára.
Csorba János
polgármester

A Széchenyi faluja projekt
hivatalos záróeseménye a Mauzóleumnál
- aug. 19. 20 órától:

Búcsúi bál a Tornacsarnokban
- aug. 20. kedd 18 óra

Szentmise a templomban
Augusztus 19-20-án hagyományos
búcsúi vásár és kipakolás a Tornacsarnoknál!

Önkormányzati hírek
Nyelvtanulási
lehetõség
kedvezményesen
NAGYCENKEN

Sopron, Frankenburg u. 2/D
99/523-550, 70/520-4838
www.verso.hu verso@verso.hu
Regisztrált képzõ: 00254-2009

KEDVES LAKOSOK!
Nyelviskolánk a Verso Nyelviskola
német és angol tanfolyamokat szervez
az Önök településén.
A TÁMOP 2.1.2 „Tudásod a jövõd!”
projekt keretében 100 órát tanulhatnak
az érdeklõdõk mindössze 4.500,- Ft
önrész befizetésével!
Megfelelõ létszámú érdeklõdés esetén
pályázatot nyújtunk be,
amelynek pozitív elbírálását követõen
az Önök településén is
megszervezzük a nyelvtanfolyamokat.
Minden magyar állampolgár
jelentkezhet, aki:

Széchenyi faluja - Nagycenk
kisléptékû turisztikai attrakciófejlesztése
Széchenyi faluja megújult
A GYSEV Zrt. a konzorciumi tagokkal partnerségben a „Legnagyobb Magyar”
emlékéhez méltó turisztikai attrakciófejlesztést vitt véghez az elmúlt években,
mely hozzájárult Nagycenk Nagyközség kulturális, építészeti örökségének és
természeti értékeinek megóvásához. A projekt célja a „Széchenyi faluja”
turisztikai brand létrehozása volt, mellyel sikeresen megteremtették a település
turisztikai attrakcióinak összekötését, ezáltal elõsegítve annak részelemeibõl
adódó szinergikus hatások érvényesülését.
Gyõr-Sopron-Ebenfurt Vasút Zrt.:
- a Széchenyi Múzeumvasút Kastély végállomásánál található Kisvasúti skanzen
területén kiállított 20. század eleji mozdonyok és vagonok felújításra kerültek,
valamint egy tematikus vasúttörténeti élményparkot is kialakítottak,
-a nyilvánosság biztosítása céljából tájékoztató és emlékeztetõ
táblák lettek elhelyezve a fejlesztési helyszíneken,
- a projekt megvalósulása alatt folyamatos volt a nyilvánosság tájékoztatása
a helyi és térségi médiában, plakátok, óriásplakátok, molinók készültek,
valamint papír alapú és elektronikus információs anyagok kerültek publikálásra.
Nagycenki Római Katolikus Plébánia:
-felújításra került a Széchenyi Mauzóleum, valamint kialakították
a Mauzóleumhoz vezetõ sétányt is,
- a Szent István Plébániatemplom templomkertjében, valamint a Plébánia
épületének egy részén Széchenyi István örökségéhez
fûzõdõ tematikus élménypark lett kialakítva,
-megtörtént a Szent István Plébániatemplom
akadálymentesítése és külsõ felújítása is.
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata:
- a település egészét átölelõ egységes, többnyelvû tájékoztató táblarendszer
lett telepítve, ezáltal elõsegítve a turisták tájékozódását,
- elkészült a Nagycenket bemutató háromnyelvû turisztikai kiadvány.
Cenki Gastro Team Kft.:
-a Múzeumvasút „Kastély Végállomás” felvételi épülete lett
átalakítva vendéglátóhellyé (Babér Étterem).

Meghívó

Tisztelt Hölgyem/Uram!
- elmúlt 18 éves
- nincs nappali tagozatos államilag
Tisztelettel meghívjuk a „Széchenyi faluja - Nagycenk
finanszírozott középiskolai és
kisléptékû turisztikai attrakciófejlesztése” projektzáró rendezvényre.
felsõoktatási hallgatói jogviszonya
- nem vesz igénybe más, azonos témájú
Idõpont: 2013. augusztus 19. 10:00 - 13:00
európai uniós képzési támogatást
Helyszín: Nagycenk, Szent István templom, Széchenyi Mauzóleum
Bõvebb információért látogasson el
a www.verso.hu weboldalra!
Információ és elõzetes jelentkezés:
Bugledich Attila
Tel.:06-30-868-1442
E-mail: alpolgarmester@nagycenk.hu
Bármilyen felmerülõ kérdés
esetén keressen bennünket
elérhetõségeink egyikén,
szívesen segítünk!

A rendezvény célja a projekt eredményeinek ünnepélyes bemutatása,
közzététele a széles nyilvánosság számára.
10:00 - 11:30: Ünnepi szentmise a Szent István templomban,
majd a Széchenyi Mauzóleum megáldása
11:30 - 11:50: Köszöntõk és oklevélátadás
11:50 - 12:20: Projektbeszámolók
12:20 - 12:50: Sajtótájékoztató

Közmûvelõdés
Kulturális beszámoló
Az idei év elsõ felében sok, a település
kulturális életét érintõ változás történt
Nagycenken. Jómagam februárban
tértem vissza a hivatalba dolgozni, mint
kulturális referens. A munka elsõ heteit
elsõsorban a könyvtár átvétele, rendrakás,
selejtezés töltötte ki. Mára sikerült
mindennek megtalálni a helyét,
rendszerezve, katalógus szerinti rendben
várják a könyvek, dokumentumok az
olvasókat. A régi kiadású, de még
olvasható és témájukban is érdeklõdésre
számot tartó kötetekbõl õsszel
könyvvásárt tartunk, új könyvek
szeptemberben érkeznek. Számos
folyóirat elõfizetésérõl is gondoskodtunk,
melyek szintén az elkövetkezõ idõszakban
kerülnek a könyvtárba. Terveink szerint
a település több pontján, elsõként
Kiscenken alakítunk ki egy
„könyvmegállót”, mely nem más, mint
egy közterületen felállított mini
könyvtár, és amelyet szabadon
használhatnak majd az olvasók,
elvihetnek, és otthonról is hozhatnak
bele olvasnivalókat. Örömünkre február
óta számottevõen nõtt a beiratkozott
olvasók száma, harminc új olvasó
látogatja rendszeresen a könyvtárat.
A facebookon is megtalálható a
Nagycenki Könyvtár, az állományról,
illetve a programokról naprakész
információt találhatnak ezen a felületen is.
A könyvtári szolgáltatás kibõvítése
mellett mûvelõdésszervezõként a
legfontosabb feladatomnak a
közösségépítést, illetve a színes és
színvonalas szabadidõs és mûvelõdési
programok, lehetõségek szervezését
tartom. Ennek megfelelõen már eddig
is több kör kezdte meg munkáját, és
tervezzük is még számos csoport
indítását. A Natura Klub tagjai már
több túrán vettek részt (Tõzike-,
Csillagvirág-, Orchidea-, és
Gyógynövény-ismereti túra), beindult
a jóga, a Kézmûves Kör, és az
Irodalomterápiás Mûhely. Mindegyik
kör nyitott, örömmel fogadjuk azokat,
akik szeretnének bekapcsolódni a
munkába. Õsszel tervezzük további
közösségek szervezését (pld. Nefelejcs
Nyugdíjas Klub, Helytörténeti Szakkör).
A Költészet-napi mûsort, melyen az
idén felnõttek is felolvastak, az iskolával
együttmûködve szerveztük meg. Az
ehhez kapcsolódó rajzpályázat alkotásait
késõbb a könyvtárban állítottuk ki.
Az anyukáknak, kisgyerekes családoknak
babaruha-börzét szerveztünk, és az
ígéretünknek megfelelõen õsszel is helyet
adunk egy csereberének a hivatalban.

Az önképzés, mûvelõdés terén is bõvül
a kínálat: felhasználói számítástechnikai
alapismeretek tanfolyam indul az
idõsebb korosztálynak; reményeink
szerint társastánc tanfolyam is lesz,
és egy csaknem ingyenes német és
angol nyelvtanfolyam lehetõsége is
felmerült. Egészségmegõrzés témakörben
elõadássorozatot tervezünk, melynek
elsõ témája az õszi-téli idõszakra való
felkészülés lesz. Egy 2-3 alkalomból
álló tanfolyam keretén belül pedig a
házilag alkalmazható, szelíd
gyógymódokkal ismerkedhetnek meg
az érdeklõdõk az õsz során.
Az elmúlt idõszakban több színvonalas
program is várta a nagycenkieket.
Kuzsner Péter fiatal soproni
orgonamûvész többször is koncertezett
a Széchenyi kastélyban, sikeres volt a
Múzeumok Éjszakája rendezvény is.
A hegykõi Tízforrás Fesztivál keretein
belül szerveztük meg a Fertõ-táj
Világörökség területét fókuszba állító
fotókiállítást, illetve szintén ezen
programsorozat részeként nyílt tárlat
a Horváth-Lukács Galériában fiatal
képzõmûvészek alkotásaiból. Fontos
megemlíteni, hogy a Tízforrás Fesztivál
nyitórendezvénye a nagycenki H&L
Galéria tulajdonát képezõ Részegh
Botond munkákból álló kiállítás
megnyitója volt. A gyerekeknek
kézmûves napot szerveztünk, melyen
a Kézmûves Kör tagjai tanították a
kicsiket batikolni, csuhézni… Ez a
tematikus nap olyan jól sikerült, hogy
folytatása is lesz: iskolai idõszakban
játszóházakat tartunk a könyvtárban,
illetve más téma köré szervezõdve
izgalmas programokra várjuk majd a
gyerekeket és a szüleiket egyaránt
(Repülõs-nap, melyen ellátogatunk a
közeli reptérre; természet- és
helyismereti nap kirándulással és a
helyi nevezetességek alapos
megismerésével). A legközelebbi
rendezvényünk a búcsú lesz. Az idén a
Hársfa Fesztivál is ekkor (aug.18. vas.)
kerül megrendezésre. A fesztivál egyben
a nemzetközi néptánc tábor zárása is,
melynek kísérõ-programjaként ismét
kiállítjuk a fotópályázat anyagát, ezúttal
a tornacsarnokban, így aki nem látta,
megnézheti augusztus 18-án, vasárnap
a szebbnél szebb képeket. A tánctábor
során, aug. 16-án, pénteken táncházat
is tartanak a hársfások a vendégek
(lettek és románok) közremûködésével,
melyre mindenkit szeretettel várnak.

A tervek, elképzelések megvalósulása,
sikere azoknak az embereknek is
köszönhetõ, akik velem, velünk együtt
fontosnak tartják a helyi közösség
aktivizálását, jó hangulatú, tartalmas
programok szervezését. Velük, a segítõ
helyiekkel, illetve a megszervezett
programokon részt vevõ, a felkínált
lehetõségekkel élõ nagycenkiekkel
együtt lehet csak igazán értelme a
munkámnak. Köszönöm az eddigi segítséget,
és arra buzdítok mindenkit,
hogy jöjjön el a könyvtárba, nézze meg
a kiállításokat, hallgassa meg az elõadásokat!
Mindez érte, neki van!
Benke Éva
kulturális referens

ISKOLAI FELHÍVÁS
A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Soproni Tankerülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

A Nagycenki Általános Iskola
és a Peresztegi Általános Iskola
informatika tanár és rendszergazda
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû közalkalmazotti
jogviszony 2013. 09.01.-2014.06.30.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ
A munkavégzés helye:
9485 Nagycenk Iskola u. 4-6
9484 Pereszteg Fõ u. 76.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi
megbízással járó lényeges feladatok:
informatika tanári
és rendszergazdai feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
·szakirányú fõiskolai végzettség,
·büntetlen elõélet
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
tanítási gyakorlat Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
A pályázat részeként
benyújtandó iratok, igazolások:
Iskolai végzettséget igazoló okmányok,
önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány,
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
2013.09.02..
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. augusztus 24.
A pályázat elbírálásának határideje:
2013.08. 27.
További információ: Hüse Gabriella igazgató:
99/ 532-034, 06-30 525 6763

EU-Charta
Charta találkozó - Samuel, Portugália
Az idei évben a portugáliai Samuel
adott otthont az EU Charta Vidéki
települések nagytalálkozójának
július 25 - 28. között. Ez azt jelentette,
hogy a tagországok 10 fõs küldöttséggel
képviseltették magukat. A nagy
távolságok miatt az elsõ nap a vendégek
fogadásával, a regisztrációval, az
ismerkedéssel telt. A mi küldöttségünk
is csak késõ éjszaka érkezett meg.
Másnap délelõtt buszokkal vittek
bennünket különbözõ ipari üzemek,
gyárak látogatására. Így ismerkedtünk
meg papírgyárakkal, üveggyárral,
üvegfeldolgozással, sómúzeummal.
Ekkor értettük meg, hogy miért látunk
annyi eukaliptusz fa ültetvényt: egész
iparág épült rá, a papírgyártás. A
feleslegessé vált üvegpalackok,
hulladéknak számító üvegek
újrahasznosításával foglalkozó
üzemben elhangzott Magyarország
neve is, mivel a cég Európában is
terjeszkedik. Mattersburg után nálunk
kíván új feldolgozót nyitni. Délután
egy konferencián vettünk részt: A
klímaváltozás elleni küzdelem Európa
vidéki településein címmel. Az elõadó
Prof. Francisco Ferreira volt.
A professzor úr elõadásában a
klímaváltozást, mint globális problémát
értékelte, kiemelve az okokat,
amelyek ide vezettek, vezethettek.
Bemutatta a változás mértékét az
1750-es évektõl (amióta rendelkezünk
hõmérsékleti mérésekkel) visszamenõleg
egészen napjainkig. Beszélt az
emberiségre váró kihívásokról és a
lehetõségekrõl is, amelyek az egyes
emberek számára is elérhetõek,
megfontolandóak, illetve felelõséggel
választandók is. Ezt követõen minden
ország küldöttsége megszólalhatott.
Röviden be kellett mutatni a
településükön és a tágabb régiókban,
vagy nemzetileg elérhetõ lehetõségeket,
megoldásokat, illetve az
éghajlatváltozással összefüggõ
jelenségeket, problémákat. Részünkrõl
Fekete Szabolcs szólt az átlagember
számára is észrevehetõ idõjárási
szélsõségek mind gyakoribbá válásáról.
Elhúzódó tél, rengeteg tavaszi csapadék,
árvizek, most aszály (1 hónap
különbséggel). Szinte nincs tavasz és
õsz, csak nyár és tél. Beszélt arról, hogy
egy lehetõség a szelektív hulladékgyûjtés,
de kevesen élnek vele, illetve, hogy a
szelektíven gyûjtött hulladék feldolgozása
nem megoldott.

A nagycenki küldöttség. A képrõl hiányzik Keszei István, aki a fotót készítette
A beszámolót írták: Erdõsi Ferencné, Fekete Szabolcs, Erdõsi Ferenc, Bugledich Attila
Ezenkívül megemlítette az
energiatakarékossági lehetõségeket,
mint a korszerû világítótestek,
energiatakarékos elektronikai cikkeket,
épületszigetelést, nyílászáró-cserét, a
televízióban néha látható „reklámokat”,
amik környezettudatosságra buzdítanak.
Mondta, hogy sajnos a spóroláshoz
leginkább pénz szükséges. Sajnos
államilag támogatott és propagált
koncepcióról nem tudott beszámolni,
meg is említette, például új építésû
lakások esetén nincs támogatás
az energiatakarékosságra.
A fiatalok munkája ezekben az években
a klímaváltozásra koncentrálódik, ezért
Portugáliában is ez volt a fõ témája a
találkozó alatt számukra
megrendezett workshop-oknak. A cél
az volt, hogy közös munkával valami
újat - általában szellemi terméket hozzanak létre az adott témában. A
workshop-ok alatt a fiatalokat
csoportokra osztották országok szerint.
Magyarország Olaszországgal és
Romániával dolgozott együtt. A
megbeszélés elsõ részében egymás
megismerésén volt a hangsúly, hogy
késõbb közvetlenebbül, felszabadultabban
tudjunk kommunikálni egymással.
A workshop alatt 5 fõs csoportoknak
listát kellett készíteni az alábbi címekkel:
Mit teszek én a klímaváltozás ellen?,
Hogyan ösztönöznék/bátorítanék
másokat a klímaváltozás elleni
védekezésre?

A listákra felírt ötleteket
és azoknak az összefoglalóját a
következõ találkozó elején ismertetik
velünk. A beszélgetések alatt lehetõség
volt megismerni más fiatalokat,
gondolkodásmódjukat, barátokat szerezni.
Megtudtuk, más országokban hogyan
próbálják védeni a környezetet,
megakadályozni a gyors klímaváltozást
és megvalósítani a fenntartható fejlõdést.
Közben a polgármesterek találkozójára is
sor került. A településvezetõk megvitatták
a Charta aktuális ügyeit. Döntés születetett
arról, hogy a következõ négy évben sorrendben
Bievre (Belgium), Zagare (Litvánia), Medzev
(Szlovákia) és Kannus (Finnország) adhat
otthont a nyári nagytalálkozóknak.
A három napos samueli program során
jártunk a legrégebbi portugál egyetemnél,
az Atlanti-óceánnál, megismertük
tradicionális ételeiket, szokásaikat,
öltözetüket, részt vettünk a helyi templomban
szentmisén, megcsodáltuk építészeti
megoldásaikat, sajátos növényi
kultúrájukat, ahol együtt nõ a fenyõ a lombos
fákkal és a mediterrán hangulatot nyújtó
citrus- és pálmafélékkel, kiváló zenekarok
és elõadók mûsorát hallgattuk, és nem utolsó
sorban élveztük vendégszeretetüket. A
találkozón 242 küldött vett részt, akiket 109
család fogadott be otthonába. Nem volt
véletlen tehát az az õszinte taps, ami a
búcsúvacsorán elhangzott összegzést
megszakította, amikor a szervezõk köszönetet
mondtak a vendéglátóknak. Egy ilyen
nagyszabású programot csak így lehet,
ilyen példamutató összefogással megvalósítani.

Egyházi hírek
“...lelki erõ több, sokkal több, mint testi erõ…”
(Széchenyi)

Közlemények

MEGHíVó
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a
nagycenki Szent István templomban
2013. augusztus 19-én 10 órai kezdettel tartandó

ünnepi püspöki szentmisére.
A szentmisét bemutatja Dr. Pápai Lajos Megyéspüspök Úr.
Ezen szentmise keretén belül történik a 2012-13. évben
külsõleg és belsõleg felújított templom,
a templomkertben létesített játszótér,
a templom temetõ felöli oldalán lévõ kõkerítés,
valamint a Széchenyi Mauzóleumhoz vezetõ,
újonnan kiépített sétány megszentelése.
Kérjük, hogy részvételével járuljon hozzá e jeles ünnep méltó
megünnepléséhez, illetve
fejezze ki elkötelezettségét hitünk iránt.
Albert atya

Caritas hírek
A Széchenyi István Caritas Csoport várja
az önkéntes, karitatív munkához csatlakozni
vágyó nagycenkiek jelentkezését! Tervezzük
egy segítõ hálózat kiépítését, melynek
lényege a kölcsönös önzetlen segítségnyújtás.
Idõsekre és fiatalokra egyaránt számítunk!
A hálózat kellõ számú jelentkezõ esetén
egyelõre próba jelleggel mûködne. A
belépõk tennének egy felajánlást (pl.
szabadidõben gyerekfelügyelet, vasalás),
melyért kérnének valamit (pl. villanyszerelés,
bevásárlás). Mindenki adna is és kapna is,
de nem feltétlenül annak és attól, akivel õ
maga van közvetlen kapcsolatban, hanem
a rendszeren belül. Remélhetõleg mindenki
megelégedésére mûködhetne a hálózat,
mely lehetõvé tenné például a kisgyerekes
anyukáknak, hogy egy nyugdíjas asszony
segítségével heti egy alkalommal
elmehessenek tornászni, cserébe az
idõseknek nem kerülne fáradságba vagy
külön pénzbe a favágás vagy egy meszelés…
Számtalan variáció, számtalan igény és
segítség létezik. Aki kedvet érez ahhoz,
hogy részese legyen egy ilyen önzetlen
közösségi rendszernek, jelentkezzen a
Széchenyi István Caritas Csoport tagjainál!

Egyházközség
Képviselõtestülete

Tisztelt Látogatók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a temetõbe
vezetõ út felújítása miatt a szemétlerakás
rendje megváltozott. Mostantól a
parkolónál és a mellékbejáratnál
(hátul a ravatalozónál) elhelyezett 4-4
konténerbe helyezzék a sírról eltávolított
virágokat, mécseseket és egyéb dolgokat.
Kérjük, a temetõben kerékpárral ne
közlekedjenek! A temetõ tisztaságának
megõrzése miatt kérjük továbbá, hogy
háziállatokat ne vigyenek be a temetõbe!
Vigyázzunk együtt a temetõ rendjére!
Mindezen változtatások a felújítás miatt
voltak szükségesek, hogy a szemétszállító
autó ne tegye tönkre frissen burkolt utunkat.
Megértésüket ezúton is köszönjük!
Kedves Nagycenki Hívek!
Végerbauer Richárd újmisés atya
megajándékozásához adott felajánlásaikat
hálás szívvel köszönjük. A nagycenkiek
nagylelkû adományaikkal is bizonyították
hûségüket és szeretetüket Richárd Atya iránt.
Összesen 130.000 Ft gyûlt össze, mely teljes
egészében részére átadásra került. A jó Isten
sokszorosan fizesse vissza Kedves Mindnyájuknak!
Nagycenki Egyházközség Képviselõ Testülete

Családi nap a Plébánián
A nagycenki egyházközség és a
Széchenyi István Caritas Csoport
közösen szervezett családi napja nagyon
jól sikerült. A rendezvény elérte a célját:
a jó hangulatú délutánt kicsik és nagyok
egyaránt kellemesen és tartalmasan
töltötték. A kicsiket a mesés játszótéren
kívül Lukács Zsuzsanna játszóháza és
sorversenyek várták, Radics Péter caritas
önkéntes közremûködésével mindenki
kipróbálhatta a do-in mozgásformát,

a felnõttek Fazekas Ildikó klinikai
szakpszichológus érdekes és hasznos
elõadásán vehettek részt, mely a családról
szólt. Az irodalomterápiás foglalkozás
kifejezetten az idõsebbeknek szólt, a
rajzkiállításon pedig az egészen fiatalok
vallással kapcsolatos alkotásait
csodálhatta meg a közönség.
Szép és meghitt eseménye volt a napnak
a közös mécses gyújtás a Széchenyi téren,
a kis lángokból kirajzolódó szív a mi
közösségünket szimbolizálta.
Köszönet az egyházközség és a caritas
csoport nevében Fazekas Ildikó klinikai
szakpszichológusnak az elõadásért; a
Kézmûves Kör tagjainak a felajánlott
alkotásokért, dr. Tóth Melindának és
Matiasec Jánosnak a csokoládékért,
Keszei Istvánnak a fotókért, Horváth
Jánosnénak a rajzkiállítás szervezéséért,
az ifjúsági hittanosoknak a
gyerekprogramokért, Horváth Jánosnak
és társainak a finom vacsoráért!
Köszönet minden süteményért,
és minden segítségért, ami a rendezvény
sikeres lebonyolításához kellett!
A szervezõk nevében:
Benke Éva - caritas csoport vezetõ

Sport

Hírek, aktuális

Labdarúgás
Augusztus 18-án rajtol a 2013/14-es
labdarúgó bajnokság. A megyei II.
osztályban szereplõ felnõtt és U21-es
csapatunknál is több változás történt a nyár
folyamán. Ahogy az ilyenkor lenni szokott,
játékosok jöttek-mentek (sajnálatunkra többek
mellett két cenki illetõségû csapattag)
- Gosztola Martin és Horváth Márton - is
eligazolt tõlünk, mindketten Hegykõn
folytatják a pályafutásukat. Örömteli viszont,
hogy visszatért a csapathoz Artner Roland.
Az U21-es csapatnál a legjelentõsebb
változás, hogy csaknem tíz évnyi
edzõsködés után távozott a csapat élérõl
Gosztola Imre. Áldozatos munkáját ezúton
is szeretnénk megköszönni, és sok sikert
kívánunk neki további munkájához!
Az U21-es csapat irányítását Csorba
János és Bugledich Attila vette át.
A bajnoki küzdelmeknek mindkét
együttes bizakodva vág neki, reméljük,
hogy közönségcsalogató, eredményes
játékkal rukkolnak ki csapataink.
A bajnokság elsõ fordulóinak menetrendje:
08.18. 17 óra: Nagycenk - Hegykõ
08.25. 17 óra: Vitnyéd - Nagycenk
09.01. 17 óra: Nagycenk - Mihályi
09.08. 17 óra: Nagycenk - Babót
09.15. 16 óra: Újkér - Nagycenk
09.22. 16 óra: Nagycenk - Iván
Az U21-es csapat mérkõzései mindig két
órával korábban kezdõdnek.

Utolsó munkanapjának
reggelén kedves
meglepetéssel készültek
munkatársai Ragats Imréné
Zsuzsa néni búcsúztatására.
Zsuzsa néni több, mint két
évtizeden át, 1991-tõl
dolgozott a nagycenki
önkormányzatnál, mint
pénzügyi elõadó.
Mostantól aktív nagymamaként
segíti népes családját.
Szeretettel búcsúzunk tõle,
hosszú, boldog, tartalmas
nyugdíjas éveket kívánunk!

Fotópályázat

Köszönetnyilvánítások

A hegykõi Tízforrás Fesztivál keretében
meghirdetett fotópályázatra szép számmal
érkeztek pályamunkák. A zsûri végül a
három helyezett fotó mellett három képet
különdíjban részesített a pályamunkákból
nyílt kiállítás megnyitóján.
1. helyezett: Keszei István - Nagycenk
2. helyezett: Pellinger Attila - Nagycenk
3. helyezett:Szabados Tibor - Acsalag
Különdíjasok: Pellinger Zsófia - Nagycenk
Dr. Szemerédi László - Nagycenk, Oliver
Meiser - Hegykõ

Hálás szívvel mondunk köszönetet a
volt osztálytársaknak, akik az 50 éves
osztálytalálkozó alkalmából Schiffer István
sírjára a megemlékezés virágait elhelyezték.
Családja
Köszönetünket fejezzük ki a Nagycenki
Általános Iskola 1991. évben végzett
diákjainak, akik 2013.06.01-én tartott
osztálytalálkozójuk alkalmával volt tanáruk,
Szalai Gergely (Geri bácsi) sírjára a
megemlékezés virágait elhelyezték.
Szalai Erzsi néni és családja
Kiscenki fagyizóba keresek elárusítót a
tavaszi-nyári szezonra, május 1-tõl
augusztus 31-ig. Érdeklõdni lehet:
a 06/30/8372990-es telefonszámon.

Búcsúi
bál

Nagycenki Baromfitelepre fõállású
baromfigondozót keresünk.
Érdeklõdni lehet: 06/30/8372990

Búcsúi bál a Tornacsarnokban
augusztus 19-én
hétfõn 20 órától.
Zenél a Madison Band
Belépõ: 1000Ft
Mindenkit szeretettel várunk!
Az újságot írta és szerkesztette:
Benke Éva
tel:0036/30/9595637
e-mail: konyvtar@nagycenk.hu
Kiadja:
Nagycenk Önkormányzata

Anyakönyvi hírek

VÉRADÁS

Búcsúzunk

Véradás az iskolában

Maráz László - szül:1953

Idõpont: augusztus 23.
16-19 óra

