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Pályázati projektzárók - befejezõdött az Alkotóház kialakítása és a sportpálya fejlesztése
Az önkormányzat támogatásával és
közremûködésével két nagycenki
civil szervezet is több, mint 10 millió
forintos fejlesztést hajtott végre.
A beruházások révén új, értékes
kulturális és sport színterekkel
gazdagodott az egész település.

Sokan eljöttek
az Alkotóház
avatására.
Az ünnepélyes
megnyitó
alkalmából egy,
a cenki civil
szervezeteket
bemutató
kiállítást lehetett
megtekinteni.
Az Alkotóházat
Firtl Mátyás
országgyûlési
képviselõ
avatta, és
Kovács Csaba
Albert atya
szentelte fel.

A Friends of Europe Nagycenk Egyesület
Kiscenken, a kastéllyal szemben a volt
Intézõházból alakított ki Alkotóházat
LEADER-es pályázat révén. Az elnyert
támogatáson felül az önkormányzat saját
forrásból további, mintegy 5 millió
forintot költött az ingatlan felújítására,
így az épület és az udvar mellett a kerítés
is teljes felújításra került. A jövõben
Az Önkormányzati választások eredményei
sok-sok színvonalas program helyszíne
lehet az új Alkotóház. Az adventi I. A polgármester választás eredménye:
szavazóként 745 fõ jelent meg
idõszakban két rendezvényre is itt kerül
Az érvényes szavazólapok száma: 733
A szavazásra jogosult 1619 fõbõl
sor: november 30-án az Adventi
szavazóként 745 fõ jelent meg
játszóház, míg december 13-án az Az érvényes szavazólapok száma: 734
Matiasecné Dr. Tóth Melinda 551 szavazat
Adventi vásár és koncert lesz itt.
Horváth Rezsõ 542 szavazat
A Sportegyesület pályázott és támogatást
nyert a helyi LEADER egyesülettõl a
sportpálya fejlesztésére. A pályázat
megvalósítása 2013-ban kezdõdött és
2014 év végével zárul le. A pályázat
révén salakos teniszpályával és 60x3
méteres futópályával, valamint távolugró
gödörrel bõvül a sportlétesítmény. Ezen
kívül a focipályán kicserélték a kapukat ,
új cserepadok kerültek elhelyezésre.
A focipálya mellett kialakított,
kosárlabdázásra alkalmas pályán pedig
egy háromállású kosárlabdapalánk
került elhelyezésre az elmúlt hónapokban.
A tervek között szerepel a pálya további
korszerûsítése, eredményjelzõ tábla
elhelyezése és kültéri hangosítás kiépítése.

Csorba János Független jelölt
611 szavazat 83.24%
Füzi Ernõ Független jelölt
123 szavazat 16.76%
A választás eredményes volt.
II. Képviselõválasztás eredménye:
A szavazásra jogosult 1619 fõbõl

Horváth János 508 szavazat
Barasits László 472 szavazat
Bugledich Attila 447 szavazat
Dr. Hudomelné Dózsa Margit 431
Szabó István Zsoltné 344 szavazat
Füzi Ernõ 228 szavazat
Mindegyik jelölt függetlenként indult.
A vastagon szedett jelöltek kerültek be
a Képviselõ-testületbe.

Megújult a Cenki Híradó
Mostantól új küllemmel, új rovatokkal,
színes oldalakkal jelenik meg a Cenki
Híradó. A nyomtatott újság mellett
immár elektronikus formában, a
facebookon is követhetik a folyamatosan
frissülõ lapot. Írott formában továbbra is
havonta jelentkezünk.

Az új Képviselõ-testület:
Csorba János - polgármester, Dr.Hudomelné Dózsa Margit, Dr.Tóth Melinda,
Barasits László, Bugledich Attila, Horváth János, Horváth Rezsõ - képviselõk

Önkormányzati hírek

Polgármesteri program
elhangzott 2014. október 21-én
a Képviselõ-testület alakuló ülésén.
Tisztelt Képviselõ-testület!
Tisztelt Jelenlévõk!
Nagyon felemelõ érzés, nagy kihívás
és egyben óriási felelõsség a részemrõl
a falunk, Nagycenk polgármesterének lenni.
Tovább nehezíti az elkövetkezõ öt évemet
az a tudat, hogy ilyen arányban szavaztak
bizalmat a választók és mindenki
elvárásának megfelelni biztosan nem
tudok, de ígérem, törekedni fogok rá.
A választási kampányban röviden már
felvázoltam az elképzeléseimet és a kért
bizalmat megadták a választók, most
bõvebben kifejtem a tisztelt
képviselõknek és kérem a bizalmukat.
Az elõzõ ciklusomban folyamatosan
az ígéreteimet állítottam szembe az
elvégzett munkával, így számoltam be
a választóknak és így kívánom tenni
az elkövetkezõ öt évben is.
Elõször az önkormányzati munkáról
szeretném kifejteni az elképzeléseimet.
A választások után minden képviselõvel
bizalmas beszélgetést folytattam és
kértem a véleményüket, a jövõt illetõen.
Ezek ismeretében és a választási
kampányban felvázoltak alapján az
alábbiak szerint tudom elképzelni az
önkormányzat mûködését.
Nagycenk vezetése fõállású
polgármestert kíván, ennek ellenére én
társadalmi megbízatású polgármesterként
indultam a választáson, és így is kívánom
végezni a munkámat.
Az egész életem munkája van a
vállalkozásomban, mely három család
megélhetését biztosítja, ennek az
irányítását semmilyen körülmények
között sem adom át másnak,
így ez összeférhetetlen a
fõállású polgármesterséggel.
Az egészséges emberi teljesítõ
képességnek határai és korlátai vannak.
Ezek pontos ismeretében tájékoztattam
a lakosságot, sõt kihangsúlyoztam,
hogy társadalmi megbízatású
alpolgármesterrel kívánom vezetni a falut
meghatározott feladatmegosztással.
Az alpolgármestertõl elvárom, hogy
akadályoztatásom esetén teljes körû
helyettesítésemet, a kultúra, oktatás,
sport, nemzetközi kapcsolatokkal járó
összes feladat elvégzését lássa el.

Reményeim szerint az évek folyamán
ezek a feladatok nagymértékben
növekednek, mert célunk, hogy Nagycenk
a térség kulturális központjává váljon.
Az elmúlt három évben a közösségi
életünk gyökeresen megváltozott,
rengeteg rendezvény színesíti a
nagycenkiek életét. Ezeket részben az
önkormányzat szervezi, részben a
faluban jól mûködõ egyesületek, civil
szervezetek. Az összes rendezvény
megszervezésében, lebonyolításában
az önkormányzatnak segítséget kell
nyújtania a jövõben is az
alpolgármesteren keresztül.
A színvonalas rendezvények
megszervezése hozzáértést igényel,
ezzel én nem rendelkezem, ezért olyan
alpolgármesterre van szükségem, aki
ezt maradéktalanul képes elvégezni.
A kormányzat jelentõs turisztikai
fejlesztést fog végrehajtani Nagycenken,
ehhez kéri az önkormányzat segítségét,
ez rengeteg energiámat el fogja venni,
itt is szükséges a folyamatos segítség.
Az alpolgármesteri feladatok
maradéktalan elvégzése mindennapi
munkát igényel, ez csak megfelelõ
javadalmazás ellenében várható el.
A törvény pontosan meghatározza a
polgármester és az alpolgármester
jövedelmét. Az alpolgármester
személyére javaslatot én tehetek és a
tisztelt képviselõ-testület hatásköre,
hogy azt elfogadja vagy elutasítja.
A törvény lehetõséget biztosít külsõs
alpolgármester választására, ezzel nem
kívánok élni az elkövetkezõ ciklusban.
A képviselõ-testület munkáját
két állandó bizottság segítené.
Az egyik a kötelezõen létrehozandó
Összeférhetetlenségi és
Vagyonnyilatkozatokat Kezelõ Bizottság.
Feladata a nevében benne van, három
képviselõ-testületi taggal fog felállni.
A másik a Költségvetési és
Gazdálkodási Bizottság, melynek
tagjai három képviselõ-testületi tag
és kettõ, úgynevezett külsõs tag.
Feladata az önkormányzat összes olyan
döntésének elõsegítése, majd azok
végrehajtásának véleményezése,
melyeknek anyagi vonzatai vannak.
Széleskörûen, mindenre kiterjedõen
vizsgálja a falu gazdálkodását, javaslatokat
tesz a fejlesztések ütemezésére.
A hivatal segítségével ellenõrzi a
költségvetési szerv pénzgazdálkodási
tevékenységét.

A választási kampányban felsoroltam
a fejlesztési elképzeléseimet, melyeket
két csoportba sorolnék: Az elsõ csoport
a szépészeti fejlesztések,
a második az infrastrukturális
és állagmegõrzési fejlesztések.
Nagycenk Széchenyi faluja, az ide
látogatók száma éves szinten 30-40 ezer,
ezért és a saját igényességünk miatt is
kötelességünk falunkat szépíteni,
középületeinket felújítani.
Ezeket a faluközpontban kell kezdeni:
községháza teljes felújítás, egészségház
tetõ és homlokzat felújítás, nagybolt
elõtti járdaszakasz újjáépítése.
Ezek mind a településképet javítják.
Az infrastrukturális és állagmegõrzési
fejlesztések: A Szigetvári és a Játszótér
utcai szennyvízátemelõket a Vízmû
nem vette át üzemeltetésre, mert a
mûszaki tartalmuk nem volt megfelelõ.
Ezeket az önkormányzatunk üzemelteti,
mára olyan rossz állapotban kerültek
ezek az átemelõk, hogy az ott
lakók ellátását veszélyeztetik.
Égetõen szükséges a rendszer újjáépítése,
olyan mûszaki tartalommal, amit
a vízmû átvesz üzemeltetésre.
A Dózsa körút végén lévõ lakópark
fejlesztését folytatni kell új utca
nyitásával és közmûvesítéssel.
Óvoda épületének homlokzati
szigetelése, vakolása, udvari játékok
tárolására alkalmas épület építése.
Sportcsarnok épületének homlokzati
javításai. És természetesen az utak, járdák
felújítását szépen sorban meg kell valósítani.
Ezeket a fejlesztéseket a gazdasági
bizottság segítségével szeretném
megvalósítani, ezért számomra
fontos a bizalmuk, a támogatásuk
és az elképzeléseik megismerése.
A falu rendezettségére még nagyobb
hangsúlyt kívánok fektetni, további
mezei utakat szeretnék kitisztíttatni
és folyamatosan kaszáltatni,
ezzel növelve a sétálásra és
kerékpározásra alkalmas területeket.
A pályázatokat folyamatosan
figyelve, minden lehetõséget meg
kell ragadnunk, ezzel tudunk a
szûkös anyagi helyzetünkön javítani.
Ezért elõre kell dolgozni, terveket
készíteni, hogy az adott pillanatban
azokat elõ lehessen venni. Az elmúlt
évben több pályázat valósult meg
egyesületek segítségével, így lett
alkotóházunk, teniszpályánk, atlétika
pályánk, és így fog megvalósulni a
községháza alagsorában több közösségi tér.

Önkormányzati hírek
Ezeket a helyszíneket az önkormányzat
hathatós közremûködésével minden
nagycenki rendelkezésére kell bocsájtani
az óvodástól a nyugdíjasig.Ekkora
lehetõsége a nagycenkieknek a közösségi
élet gyakorlására még nem volt, alkossanak,
sportoljanak, érezzék jól magukat
és vigyázzanak ezekre az értékekre!
Ezek az épületek, sportpályák az
önkormányzat tulajdonai, függetlenül
a pályázatban segítséget nyújtó
szervezetektõl, ezért a tulajdonosi
jogok gyakorlásától semmilyen
körülmények között nem tekinthetünk el.
A mûködésbõl eredõ terhek
és javak az önkormányzatot illetik.
Nagycenken a kulturális élet gazdag,
nagyon sok rendezvény ad lehetõséget
az itt élõknek a szabadidõ hasznos
eltöltésére, az én véleményem
szerint ezek mind igényes események.
Ennek ellenére folyamatos viták
színtere ez a terület, ami természetes,
mert hiszen teljesen szubjektív annak
a megítélése, hogy milyen volt és
milyen lehetett volna az adott program.
A kultúrharcot szeretném megelõzni,
ezért el tudom képzelni a késõbbiekben
egy állandó kulturális bizottság
létrehozását, több külsõs tag bevonásával.
Ez a bizottság megbeszélné és
úgymond döntésével szentesítené
ezeket a rendezvényeket. A bizottság
létrehozása a képviselõ-testület
feladata, várom ezzel kapcsolatos
véleményüket majd a késõbbiekben.
Az önkormányzat információs lapja a
Cenki Híradó, ezzel kapcsolatosan
több kritika fogalmazódott meg.
Sok a reklám, kevés a lakosságot
érintõ olyan tájékoztatás, amirõl itt
illene tudomást szerezni, nem pedig
más csatornákon keresztül. Ezen a
területen gyökeres változásra van szükség.
Az önkormányzati munkát remélem
továbbra is a higgadt, nyugodt,
barátságos légkör fogja körülvenni.
Az elmúlt ciklus legnagyobb eredménye
volt ennek a légkörnek a megteremtése,
végre sok év után a testületi tagok a
gyûlések után mindig jó érzéssel
mehettek haza. Az én felelõsségem lesz,
ha ez bármilyen ok miatt is megváltozna,
és akkor arra a következtetésre kell
jutnom, hogy alkalmatlan vagyok
a polgármesteri poszt betöltésére.
A testületi ülések rendjét a havi egyben
szeretném meghatározni, és évente
egy falugyûlést tartani.

Testület elé csak körültekintõen
elõkészített elõterjesztéseket viszek
vagy engedek vinni, ezzel
segítve a képviselõk döntését.
A Közös Önkormányzati Hivatalt
szeretném továbbra is Fertõbozzal
és Pereszteggel együtt fenntartani,
erre minden esély megvan. Ezeket
a településeket nem rendelték hozzánk,
ezek a települések önállóan döntenek
arról, hogy kivel kívánják folytatni.
A hivatali munkát továbbra is, mint
ahogy eddig is, a pozitív problémamegoldás fogja jellemezni, természetesen
a szabályszerûség teljes betartásával.
Ezért továbbra is lesznek elégedetlen
emberek, de olyan, akinek az ügyét
senki nem hallgatja meg,
eddig sem volt és ezután sem lesz.
Az elõttünk álló ciklus alatt a hivatal
személyi állománya megváltozik,
több nagyszerû kolléganõ fog
nyugdíjba vonulni. A megüresedõ
állások betöltésénél elsõdleges
szempontnak kell tekinteni az emberi
tulajdonságokat, mert nem elég,
h o g y v a l a k i j ó s z a k e m b e r,
fontos, hogy jó ember legyen.
A hivatal megítélése a falu teljes
mûködésére kihatással van, sikeres
önkormányzat csak elismert
hivatali munkával lehetséges.
A polgármesteri programom a
választási kampány-ígéreteimmel
teljesen szinkronban van, ezért csak
arra kérek felhatalmazást a testülettõl,
amire a választók már felhatalmazást
adtak.
Csorba János polgármester
Tisztelt Nagycenkiek!
A polgármesteri programom szerint
került megválasztásra a társadalmi
megbízatású alpolgármester, Bugledich
Attila személyében. A személy
kiválasztását és a jövedelmét szeretném
Önöknek megindokolni. Alapesetben
hat olyan képviselõ van a testületben,
aki méltó lenne az alpolgármesteri
posztra, de azt a munkavégzést, amit
én várok el a helyettesemtõl, csak
Bugledich Attila tudja teljesíteni.
Az önkormányzati törvény, a
település lélekszámához mérten
pontosan meghatározza a polgármester
jövedelmét.

Ez Nagycenk tekintetében
448 ezer forint bruttó jövedelmet
jelentene, de mivel én társadalmi
megbízatású polgármester vagyok,
ezért ennek a felét, 224 ezer forint
bruttó, azaz 150 ezer forint nettó
jövedelmet kapok. A társadalmi
megbízatású alpolgármester jövedelmét
a 224 ezer forint 70-90%-ában kell
meghatározni. Az összeg
meghatározására én tehettem javaslatot,
így kértem a testületet, hogy 70%-ban
azaz 157 ezer forint bruttó, 105 ezer
forint nettó összegben fogadja el
az alpolgármester úr jövedelmét.
A polgármester és az alpolgármester
jövedelme együttesen 381 ezer bruttó,
ez 67 ezer forinttal kevesebb, mint a
fõállású polgármesteré lenne, így
járulékokkal együtt ez havi 100 ezer
forint megtakarítást jelent. A jövedelem
tekintetében ketten nem teszünk ki
egyet, de az elvégzett munka
tekintetében garantálom Önöknek, hogy
sokkal többek leszünk, mint „egy”.
A falu irányításából eredõ feladatokat
megosztom a helyettesemmel, de a
teljes felelõsség engem illet. Az
alpolgármester úr feladatát én
határozom meg, ezért annak elvégzését
is csak én tudom igazán értékelni. Én
garantálom, hogy mind a ketten
megszolgáljuk az Önök és
a képviselõ-testület bizalmát.
Ezúton szeretném megköszönni az
újonnan megválasztott képviselõtestület nevében a bizalmat, amit
kaptunk Önöktõl. Szintén a
köszönetemet, hálámat szeretném
kifejezni az elõzõ ciklusban
részt vevõ alpolgármestereknek,
képviselõknek, bizottsági tagoknak.
Külön személy szerint szeretném
megköszönni Horváth László külsõs
alpolgármester úrnak, Matiasec János
képviselõ úrnak, Kecskés Zoltán
gazdasági bizottsági tagnak, Nemes
Viktória és Bíró Béláné szociális
bizottsági tagoknak, a három éven át
végzett áldozatos munkájukat.
Õk különbözõ okok miatt, a mostani
ciklusban nem vesznek részt
közvetlenül az önkormányzati
munkában, de Nagycenkkel szembeni
elhívatottságukat ismerve, biztosan
számíthatunk a segítségükre.
Csorba János polgármester

Önkormányzati hírek - Egészségünk

In Memoriam
Dr. Horváth András

Egészségünk - a hónap gyógynövénye: a gyömbér

Az õszi idõjárás kedvez a
menstruációs
Hosszú, türelemmel meghûlésnek, jobb felvértezni
fájdalom
magunkat a felsõ légúti
viselt betegség után
esetén is
nemrégiben elhunyt megbetegedésekkel szemben.
gondoljunk rá!
Dr. Horváth András, A gyömbértea azonban nem csak
Felszeletelt
Nagycenk korábbi alpolgármestere, a megelõzésben, de a gyógyításban
citrom és
is
nagy
segítség.
Frissen
reszelve
a Nagycenkért díj kitüntetettje.
is készíthetünk belõle teát, de gyömbér keverékét tegyük egy jól
záródó üvegbe, öntsük fel mézzel, és
1945-ben Agyagosszergényben szárítva, filterezve készen is kapható.
hagyjuk
állni hûtõben egy hétig. Utána
kezdõdött az a páratlanul tartalmas élet, Egy liter vízzel forrázzunk le egy
mellyel mély nyomot hagy maga után kb. 10 cm-es, lereszelt darabot, alkalmanként 2 kávéskanálnyit
ezen a világon. A számára kijelölt hagyjuk állni 10-15 percig. forróvízzel felöntve finom és
küzdelmes utat végig bejárta. A K i t i s z t í t j a a l é g u t a k a t , egészséges teát kapunk, de akár el is
gimnázium és az egyetem elvégzése gyulladáscsökkentõ, enyhíti a szopogathatunk belõle egy-egy
után azonnal Nagycenkre került a gyomorpanaszokat, erõsíti az kávéskanálnyival pld. torokfájás
Petõházi Cukorgyár Répamagtisztító immunrendszert. Migrén, fejfájás vagy köhögés esetén.
üzemébe, ahol a ranglétrát megmászva
Egészségügyi aktualitások - az influenza
középvezetõbõl elsõ számú vezetõvé
vált. Száz embernek lett elismert
vezetõje, és bírta a nála jóval idõsebb Õsz végén megkezdõdik az influenza szervezetben. Szövõdménye lehet arcnénik és bácsik õszinte tiszteletét. szezonja. Az influenza szövõdményei üreggyulladás, bronchitis és tüdõgyulladás.
Bár a munkáltató többször is változott, súlyos, életveszélyes betegségek.
munkahelye egész életében egy volt. Fontos, hogy védekezzünk ellene. Kinek érdemes beadatni az oltást?
A munka iránti elhivatottságával
A fertõzések kockázatát néhány Minden 60 év feletti személynek, mivel
azonos volt a sporttal való kapcsolata.
az életkor elõrehaladtával gyengül az
Egész életét meghatározta, befolyásolta alapvetõ tisztasági rendszabály
immunrendszer. Azoknak a gyerekeknek
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a sport, rendkívüli adottságokkal
és
felnõtteknek, akiknek van valamilyen
rendelkezett több sportágban is. Aktív Melyek ezek?
alapbetegségük. Magas vérnyomás,
labdarúgó pályafutása alatt magasabb
szív- és érrendszeri betegségek, krónikus
Megfelelõ
alapossággal,
meleg,
osztályban játszott Petõházán, és amikor
tüdõbetegség,
COPD, asthma, krónikus
szappanos
vízben
végzett
kézmosás.
levezetésként elvállalta a nagycenki
csapatban a játékos-edzõi feladatokat, a Zsebkendõbe (nem a tenyerünkbe) neurológiai betegség, anyagcserezavar
fiatalok csodálták játékintelligenciáját. köhögni, tüsszenteni. Piszkos papír (cukorbetegség, máj- és vesebetegség),
A sportnak nagyon sokat köszönhetett, zsebkendõ kukába dobása. Gyakori szervátültetésen átesettek. Kismamáknak
rengeteg élményt és élete párját szellõztetés. Ne puszilgassuk, ölelgessük is ajánlott az oltás, illetve azoknak,
is a sporton keresztül ismerte meg. beteg barátainkat, hozzátartozóinkat. akik babát terveznek. Azoknak, akik
A falunknak és közösségének a
rendszeresen fertõzésnek vannak kitéve
sorsát is mindig szívén viselte, ezért a Hatékonyabb megelõzést tesznek (tanárok, bolti eladók, buszsofõrök,
rendszerváltástól kezdve húsz éven át l e h e t õ v é a v é d õ o l t á s o k . e g é s z s é g ü g y b e n d o l g o z ó k ) .
a község Önkormányzatának tagjaként, Aki biztos védettséget szeretne, idejében
ebbõl tizenkét éven át alpolgármesterként oltassa be magát! Fõleg az idõseknek, Gyermekeknek is beadható a védõoltás?
vett részt a falu irányításában. a krónikus betegeknek és a munkájuk A legfontosabb, hogy a szülõk oltassák
A legnehezebb idõszaknak mondható, során sok emberrel kapcsolatba be magukat, hogy a kisbaba vagy nagyobb
elsõ szabad választást követõ években,
kerülõknek ajánlott. Legjobb õsszel gyermek ne kaphassa el tõlük a fertõzést.
mint a polgármester helyettese tevékeny
Hat hónapos kor elõtt nem adható az oltás.
részese volt a demokratikus átállásnak, beadatni a védõoltást, mivel a védettség
Gyermekeket 6-35 hónapos kor között
kialakulásához
2-3
hétre
szükség
van.
a sportcsarnok felépítésének,
a csatorna és gáz kiépítésének. Miért hasznos a védõoltás? speciális, gyermekeknek készült
A náthát és az influenzát is vírusfertõzés vakcinával lehet oltani. 3 és 12 éves
Megszámlálhatatlan a gyõzelmek száma, okozza, de az influenza lefutása sokkal kor között a hazai vakcina fél adagja
melyeket sportszerû körülmények között súlyosabb, mint egy banális nátháé. vagy a speciálisan gyermekek számára
ért el, az utolsó és egyben a leghosszabb Ami igazán veszélyessé teszi, az az, készített oltóanyag adása javasolt.
mérkõzést, melyet a kíméletlen kórral hogy a vírus évrõl évre képes változni,
így immunrendszerünknek újra és újra Mindenkinek jó egészséget kívánok!
vívott, sajnos elveszítette.
meg kell birkózni vele. Ráadásul igen
Emlékét megõrizzük!
Dr. Szakál Mária háziorvos
fertõzõképes és gyorsan terjed a

Advent

Advent
Nagycenken 2014
november 30., vasárnap 14.30-17.00h:
Adventi játszóház az Alkotóházban
december 5. péntek 17h:
Mikulás
Községháza díszterme
december 6., szombat 19 h:
A nagycenki templomi kórus
mûsora a templomban
Karvezetõ: Kiss Vidor
A koncert után a Széchenyi téren
meleg teával, forralt borral
és adventi kaláccsal
várunk mindenkit!

Mikulásgyár
2014
Feleslegessé vált tárgyainkkal örömet
szerezhetünk másoknak!

Fogjunk össze, segítsünk együtt,
hogy minél több
nehéz sorsú családnak
legyen igazi ünnep a Karácsony!
Játékokat, ruhákat, könyveket,
tartós élelmiszert várunk.
Kérjük, hogy felajánlásaikat
dobozba tegyék, és írják rá,
mi van benne, és kinek, kiknek való
(fiú/lány, életkor, ruhaméret stb.)
A csomagok dec. 15-ig, adhatók
le a 100 forintos boltban
vagy a virágboltban.
Az összegyûlt ajándékokat
a Mikulásgyárnak juttatjuk el.

Már javában készülõdik
a Mikulás hozzátok!

december 13., szombat 15h – 19h:
Adventi vásár és koncert
az Alkotóház udvarán.
december 18., csütörtök 18h:
Karácsonyi koccintás a Községháza elõtt.
december 19., péntek 17h:
Falukarácsony a Tornacsarnokban
Adventi játszóház - nem csak gyerekeknek
advent elsõ vasárnapján az Alkotóházban
Készítünk mézeskalácsot, ajándékkártyát, ágakból
Mikulás-figurát, csuhéangyalkát, karácsonyfadíszt.
Tanulunk Mikulásváró és karácsonyi dalokat.
A mézest a kemencében sütjük ki, és meg is esszük...
Idõpont: November 30., vasárnap du. 14.30-17 h
Helyszín: Alkotóház, Kiscenki u. 20.
A részvétel ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

December 5-én, pénteken
személyesen is
találkozhattok vele!
A közös kaland délután
5 órakor veszi kezdetét
a Községháza nagytermében.
Ekkor indul a feladatkocsikból
álló Mikulásjárat,
melynek végállomásán
a Mikulás vár Benneteket.
Sok erõpróbát kell teljesíteniük
a vállalkozó gyerekeknek, de
a félénkek sem fognak csalódni...
Szeretettel várunk
minden kisgyereket!

Közmûvelõdés

SULINFO
Iskolai hírek
Alighogy belerázódtunk az új tanévbe,
az októberbõl másfél hetet ismét otthon
tölthettek diákjaink. Ennek ellenére
mozgalmas és színes hónapot
hagytunk magunk mögött.
Kihasználva a „vénasszonyok nyarát”
októberben is folytatódtak az õszi
kirándulások: az 1-2. osztály
Nagycenken sétált, a helyi
nevezetességek felkeresése
után meglátogatták „Gizke néniék”
farmját, a 3-4. osztály Sopronba
kirándult, a 6. osztály a szomszédos
Deutschkreutzba kerekezett át
és ismerkedett meg ausztriai
partnerközségünk nevezetességeivel.
Az iskola irodalmi színpada Paárné
Kelemen Anikó tanárnõ és Hasza Lajos
tanár úr közremûködésével iskolai
megemlékezést tartott október 6-án,
az aradi vértanúk napján.
2014. október 13-án tartotta alakuló
ülését iskolánk szülõi munkaközössége.
Az SzM új elnöke Fekete Andrea lett.
Munkájukhoz kitartást és sok sikert
kívánunk!
A szeptemberben újjászervezõdött
iskolai diákönkormányzat titkára,
Söveges Fábián 8. osztályos tanuló és
az õt kísérõ DÖK segítõ tanár, Brieber
Istvánné képviselték iskolánkat a
soproni Széchenyi Gimnáziumban
megrendezett Megyei Diák
parlamentben október 15-én.
Október 15-18. között szervezte iskolánk
diákönkormányzata a hagyományos
õszi papírgyûjtést, melynek során
összesen 11.173 kg papír gyûlt össze.
Ezúton is szeretnénk megköszönni
minden szorgalmas diáknak és segítõ
felnõttnek a munkáját, mellyel a
diákönkormányzat mûködését segítette!
A legtöbb papírt gyûjtötte alsó
tagozaton a 3. osztály, felsõ tagozaton
a 7. osztály. A két legszorgalmasabb
osztály jutalma 1-1 torta!
Az egyéni versenyben 1. helyezett lett
Turi Richárd 5. osztályos tanuló, 2.
helyezett Rozmán Kristóf 7. osztályos
tanuló és 3. helyezett lett Molnár
Bertalan 7. osztályos tanuló. Az alsó
tagozaton a legtöbb papírt gyûjtötte
Markó Rebeka Málna 3. osztályos
tanuló. Gratulálunk nekik!

Több mint 10 tonna papírt gyûjtöttek össze a cenki iskolások

Iskolánk a TÁMOP-3.1.4B-13/1-20130001 Köznevelés az iskolában nevû
kiemelt projekt keretében pályázaton
elnyerte a „Mentoráló Intézmény” címet.
Országosan több mint 300 intézmény
pályázott, a Soproni tankerületbõl két
intézmény sikeresen, közöttük iskolánk.
A módszertani modell címe: „A mérés,
mint az átláthatóság, és az önfejlesztés
eszköze a tantárgygondozásban. A
projekt keretében már két bemutató
órát látogathattak meg a környékbeli
iskolákban tanító kollégák nálunk,
majd utána mûhelymunka
keretében bõvíthették ismereteiket.

Színes és tartalmas mûsorral lépett
színpadra az irodalom szakkör a
Községházán az október 23-i
megemlékezésen. Felkészítõ
tanár: Paárné Kelemen Anikó.
Söveges Fábián (8. osztályos )
Módos Máté (8. osztályos ) Koloszár
István (Pereszteg) tanulók közös
csapatot alkotva vettek részt a Széchenyi
István Gimnázium FIZIKA TÚRA
versenyén, ahol 54 csapat közül a 8.
helyezést érték el. Felkészítõ tanáruk
Koloszárné Varga Elvira tanárnõ.
Novemberi programjaink: Katalin bál,
nyílt tanítási napok, melyekrõl bõvebb
információt az iskola honlapján
olvashatnak.
Rozmán Orsolya

KATALIN BÁL

Könyvbemutató

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA
SZÜLÕI MUNKAKÖZÖSSÉGE
SZERETETTEL MEGHÍVJA
ÖNT ÉS CSALÁDJÁT
NOVEMBER 22-ÉN 20 ÓRÁTÓL
A TORNACSARNOKBAN
MEGRENDEZÉSRE KERÜLÕ

KATALIN BÁLBA
ZENÉL A ROKONOK ZENEKAR
Támogatói jegy: 500,- Ft.
(a bálban belépésre jogosít)
Tombola felajánlást
szívesen fogadunk!

Szentkuti Károly:
www.szechenyi.hu
Szeretettel hívjuk és várjuk
Szentkuti Károly
új könyvének bemutatójára.
Idõpont:
2014. november 28. péntek 15 óra
Helyszín:
Nagycenk Községháza díszterme
A könyvbõl részletek hangzanak el
a Nagycenki Széchenyi István
Általános Iskola és a
soproni Széchenyi Gimnázium
tanulóinak elõadásában

Sport
Vadászlovaglás: Szenvedély és munka
Halasi Endre és Szekendy Katalin már több mint másfél évtizede szerveznek Nagycenken vadászlovaglásokat.
Az idén õsszel tizenhét lovas vett részt ezen eseményen, mely a lovak számára teljesítményvizsga is egyben.
- Izgalmas idegen lovak közt, idegen
terepen a váratlanul kiugró “Rókát”
megkergetni! Ezentúl lehetõséget ad a
találkozásra, a lótartás hétköznapi
nehézségei mellett ünnepnek számít
– mondja lelkesen Halasi Endre
a vadászlovaglásról.
– Magyarországon 1880 körül jött
divatba nyugati mintára, részben a
hagyományosan úri passziónak számító
lovas agarászattal szemben. Sopronban
az 1900-as években a huszárezred
rendezett vadászlovaglásokat. 1930
körül Harka környékén volt rá példa,
a nyolcvanas évek második felében
Nagycenken az akkori Méntelepen
nyugati vendéglovasoknak szervezett
ilyen lovas eseményeket.
Halasi Endréék már több mint
másfél évtizede házigazdái a A kialakult gyakorlat az lett, hogy nehezebb lovast is egész nap, nehéz
nagycenki vadászlovaglásoknak. meghívás alapján jönnek a lovasok terepen gyorsan és biztonságosan
A kastélytól induló lovas társaság a (ismeretség vagy referencia), és a végigvigyen. Ezt a hagyományos
Hársfasoron végighaladva a Fertõ-menti részvételhez megfelelõ ló és megfelelõ, tenyészcélt, kipróbálást elevenítjük
dombsor gerincére, Kisbozra jut, ott kulturált lovastudás is szükséges. föl már harmadik éve azzal, hogy
kis pihenõ után visszaindulnak Zömmel magyar lovak, Kisbéri és Tenyésztõ Egyesületünk teljesítményNagycenkre. A lesben álló, majd Mezõhegyesi félvér a legjellemzõbb vizsgaként kezeli a vadászlovaglást és
elõugró „Rókát” vágtában próbálják az ilyen lovas eseményeken, az annak másnapján megrendezett
utolérni. A végén az nyer, aki egy sík a k í s é r õ f o g a t b a n N o n i u s . tenyészszemlét és lovas alatti
gyorsasági versenyen a leggyorsabb, - A Mezõhegyesi félvér - más néven bemutatást – ahol idén már 10 ló
ezúttal a kapuvári Sipõcz Bence lett az Furioso-North Star - fajta eredeti szerepelt – tette hozzá Halasi Endre.
elsõ. - Az idén 17 lovas vett részt a tenyészcéljában is szerepel, hogy jó A sík gyorsasági versenyt a Köves erdõ
lovagláson. Voltak környékbeliek, „vadászló” legyen: nagyobb tömege, aljában tartották. A szervezõk köszönetüket
de érkeztek Harkáról, Zircrõl, kitartása, gyorsasága és kiváló fejezik ki a nagycenki gazdáknak, hogy
Kapuvárról és Kecskemétrõl is. idegrendszere alkalmas arra, hogy egy ráengedték földjeikre a lovasokat.

Bokszsiker
Gáll Bernadett az október végén Egerben
megrendezett országos bokszbajnokságon
junior bajnoki címet szerzett.
- Nagyon jó érzés volt a dobogó tetején
állni, a célt, amit kitûztem magam elé,
sikerült elérnem. Nagyon örülök, ez az
eddigi legjobb eredményem, bár a
legtöbbet továbbra is az Európabajnoki bronzérem jelenti - meséli.
Berni erre a versenyre három hétig
készült, hetente hat alkalommal,
mellette futott. Azt vallja, a nagy
sikerek nem jönnek könnyen, de az
eredményei alapján mondható, õ
mindent meg is tesz értük. Berninek
gratulálunk és további sikereket kívánunk!

Motocross
A Nagycenki Sportegyesület motocross
szakosztályát versenyeken 2014-ben is
Ragats Roland képviselte. Az országos
bajnokságon sajnos finanszírozási
problémák miatt nem tudott indulni. A
Nyugat kupa sorozatban szerepelt Roland.
A bajnoki szezon nemrégiben ért véget,
Roland a következõ eredményeket érte el:
2014. április 19. Zalaszentgrót 2. hely,
május 11. Kõszárhegy 1. hely, május 31.
Nagykanizsa 2. hely, június 14. Tatabánya
bukás miatt nem fejezte be a versenyt,
szeptember 6. Kiskunlacháza 2. hely,
október 11, Cserszegtomaj 3. hely.
Összesítésben a 2014-es Nyugat-kupa
sorozatot 1. helyezettként fejezte be!
Gratulálunk!

Néptánc

„CZENKI” HÁRSFA
NÉPTÁNCEGYESÜLET
Úgy gondolom, hogy a „Czenki”
Hársfa Néptáncegyesületet már nem
kell bemutatni a nagycenkieknek.
Közel 20 éve táncolunk együtt és
alkotunk egy összetartó közösséget.
A 20 év alatt köttettek barátságok,
szerelmek, házasságok. Többen
elmentek tõlünk, érkeztek hozzánk új
társak. Felnõttünk mi is, és már lassan
a gyermekeink is. Vagyunk néhányan,
akik már a kezdetek óta táncolunk, és
vannak jó páran, akik gyerekként, az
iskolából, óvodából kerültek hozzánk.
Megünnepeltünk már néhány érettségit,
diplomaosztót, lakodalmat, gyermekek
születését. Sokan, sokfelé dolgozunk,
tanulunk, de arra mindannyian büszkék
vagyunk, amit együtt értünk el. Az utóbbi
években többször adódott alkalmunk
tágabb hazánkban, illetve külföldön fellépni.
Jártunk Ausztriában, Franciaországban,
Lengyelországban, Olaszországban,
Csehországban, Romániában.
Büszkeséggel tölt el, hogy mindenhol
sikert arattunk, és visszavárnak minket.
Az élet bármely területén is dolgozzunk,
a magyar kultúrát, a magyar néptáncot,
virtust képviseljük a fellépéseinken.
Mivel Nagycenken és környékén nincs
igazán hagyománya ennek a mûvészeti
ágnak, így repertoárunkban Magyarország
tájegységeinek táncai szerepelnek
(dél-alföldi, szatmári, bodrogközi, szili,
kalocsai, sárközi, somogyi, rábaközi,
székelyföldi és mezõségi táncok).
Az utóbbi évek nagy eredménye és
sikere a Nagycenken megrendezett
nemzetközi néptánc-tábor. Ez a tábor
csodálatos élményekkel ajándékozott meg
bennünket, illetve lett és román
barátainkat is. Nemcsak egymás táncai,
kultúrája nyûgözött le minket, hanem a
másik szellemisége, egyénisége, világképe.
Fantasztikus érzés, ahogy eltûnik a több
ezer kilométeres távolság, és összeölelkezve tanítjuk egymás nyelvén, hogy
„Egészségedre!”. Hogy azóta is tudunk
egymásról, tartjuk a kapcsolatot, és
néhány egészen különleges barátság
is született. Augusztusban visszahívtak
minket román barátaink, hogy
fellépjünk náluk a Görgény-völgyében
megrendezett fesztiváljukon.

Fellépésünk utolsó számaként együtt
léptünk színpadra a román csoporttal,
hogy a nálunk megtanult rábaközi
táncot eltáncoljuk. Hatalmas sikert
arattunk. Többen jöttek oda hozzánk,
hogy gratuláljanak, és elmondják,
soha nem hitték volna, hogy magyar
és román együtt fog táncolni valaha.
Mint a legtöbb tánccsoport, mi is mindig
létszámhiánnyal küzdünk. Ezért, ha bárki
kedvet érez arra, hogy csatlakozzon
hozzánk, szeretettel várjuk. Azt

mindenképpen ígérhetem, hogy egy jó
hangulatú, baráti közösségbe kerül, ahol
hamar otthon érezheti magát. Próbáinkat
Nagycenken, a Széchenyi István
Általános Iskola próbatermében tartjuk
szerdánként, ahol minden táncolni vágyó
érdeklõdõt szeretettel látunk. Szintén itt
mûködnek az óvodás és általános iskolás
utánpótlás csoportjaink, ahová várunk
minden gyermeket.
Élõ Klaudia

Receptajánló
Az elsõ nagycenki Bográcsfõzõ tanfolyam receptjei közül válogattunk. Jó étvágyat!
Nyírségi gombócleves: sertés lapocka Székely csülök: csont nélküli csülök
0,20 kg, vöröshagyma 0,10 kg, 0,80 kg, füstölt bacon szalonna 0,20 kg,
étolaj 5 cl, sárgarépa 0,20 kg, vöröshagyma 0,20 kg, fokhagyma 0,05 kg,
fehérgyökér 0,20 kg, zöldborsó 0,20 kg,
gomba 0,10 kg, delikát 0,02 kg, õrölt delikát 0,05 kg, majoranna, õrölt kömény
bors 0,01 kg, tárkony 0,01 kg, 0,01 kg, zöldpaprika 1 db, paradicsom 1 db,
petrezselyemzöld, fõzõtejszín 2 dl. vecsési káposzta 1 zacskó, liszt 0,10 kg,
A gombócokhoz: burgonya 0,20 kg, t e j f e l 1 p o h á r, é t o l a j 0 , 1 l
liszt 0,10 kg, tojás 1 db, delikát 0,02 kg A kockázott, lepirított baconhöz, étolajhoz
Étolajon a hagymát megpirítjuk, hozzátesszük az apróra vágott vöröshagymát,
hozzáadjuk a kockára vágott, megmosott majd a zöldpaprikát, paradicsomot,
húst, dinszteljük, hozzáadjuk a kockára
vágott zöldségeket, zöldborsót, gombát. fokhagymát és a fûszereket, majd pörkölt
Együtt tovább pároljuk, befûszerezzük, alapot készítünk. Hozzáadjuk a nagyobb
vízzel felengedjük, puhára fõzzük. Ha kockákra vágott, megmosott csülköt, és
a hús puha, belefõzzük a közben majdnem puhára pároljuk. Hozzáadjuk
elkészített cseresznye nagyságú az egyszer átmosott és kissé megvagdalt
gombócokat, melyekhez a meghámozott vecsési káposztát, puhára fõzzük, végül a
burgonyát sós vízben megfõzzük, liszttel és tejföllel behabarjuk.
leszûrjük, áttörjük, és teljesen kihûtjük!
Hozzáteszünk 1 tojást, delikátot,
A receptekért köszönet
csepp étolajat, lisztet, összegyúrjuk,
Henn Mártonnak,
majd kis gombócokat formázunk, és
a tanfolyam mesterének!
a majdnem kész levesben puhára fõzzük.
Végül fõzõtejszínt adunk a leveshez,
de utána már ne forraljuk!

