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Év közössége díjas Nagycenk Község Önkéntes Tûzoltó Egyesülete
Tisztelt ünneplõk!
Nagycenk Nagyközség önkormányzata
Év Közössége díj címmel egy új
kitüntetést alapított azzal az õszinte
szándékkal, hogy minden évben az 1921-es
népszavazás emlékére tartott ünnepségen
egy közösséget megjutalmazzon.
Az idei évben elsõ alkalommal kerül
átadásra a díj. 2017-ben az Év közössége
díjat a Nagycenk Község Önkéntes
Tûzoltó Egyesülete kapja.
„A mûvelt országokban jól szervezett
tûzoltó intézetek várják a garázda
lángokat. Itt Pesten a fõvárosban oly
hiányok vannak a készültségre, hogy egy
okszerû szervezett tûzoltó egyletnek a
létesítése a fõszükséghez tartozik.”
Ezek a szavak Gróf Széchenyi Ödön
szájából hangzottak el 1862-ben.
Nyolc évi szervezõ munkájának
köszönhetõen 1870-ben megalakult a
magyarországi önkéntes és hivatásos
tûzoltóság. Ezek után minden túlzás
nélkül, büszkén kijelenthetjük, a magyar
tûzoltás történetének meghatározó
helyszíne Nagycenk. Ilyen kortörténeti
szerepvállalás után, 1890-ben megalakult
a helyi önkéntes tûzoltó egyesület,
melynek elsõ parancsnoka Bokor Nándor
mezõgazdasági gépgyáros volt, akirõl
utcát is elneveztek. Az egyesület két éve
ünnepelte fennállásának és folyamatos
mûködésének 125. évét.

Az utóbbi évtizedekben az éghetõ
anyagok fajtája rendkívüli módon bõvült,
oltásuk nagy szakmai felkészültséget
igényel. A technika szintén óriási
mértékben fejlõdött és terjedt el, amivel
együtt jár a baleset és a tragédia. A
klímaváltozás következményeit nap
mint nap megtapasztaljuk, amikor egyik
pillanatról a másikra hatalmas
viharok és felhõszakadások egész
településeket sodornak tragédiába.
Ezekben az élethelyzetekben teljesen
tehetetlenek vagyunk, teljesen
kiszolgáltatva érezzük magunkat és
csak a katasztrófavédelem és az
önkéntes tûzoltók szakértõ segítségére
számíthatunk. A beavatkozáshoz
szükséges szakmai felkészültséget
csak folyamatos tanulással, képzéssel,
gyakorlással lehet szinten tartani.
A nagycenki önkéntes tûzoltóink
szakmai felkészültsége olyan magas
szinten van és olyan nagy létszámú a
vonuló képes állományuk, hogy az idei
évben megkapták az önállóan
beavatkozó minõsítést. Ez azt jelenti,
hogy tûzoltóink hivatásos tûzoltók
jelenléte nélkül is olthatnak tûzet,
végezhetnek mûszaki mentést.
A megyében eddig Gyõrszemere, Tét és
Fertõszentmiklós tûzoltói rendelkeztek
ezzel a legmagasabb minõsítéssel.

Csorba János
polgármester

Az idei évben több mint negyven
bevetésük volt, az esetek felénél
elõbb a helyszínen voltak, mint a
hivatásosak. Részt vettek a Fertõ-tó
nádfedeles cölöpházainak oltásánál,
ahol önfeláldozóan küzdöttek a
lángokkal és a széllel. Sopron város
polgármestere, ünnepi közgyûlésen
mondott köszönetet tûzoltóinknak és
elismerõ oklevéllel jutalmazta
az áldozatos segítségüket.
Az augusztusi példátlan erejû viharban és
a következõ napokban nélkülük nem is
tudom elképzelni mihez kezdtünk volna.
Az önkormányzat és minden nagycenki
nevében gratulálok a díjhoz, köszönetet
mondok az önzetlen, alázatos, bátor,
önfeláldozó munkátokért. Megnyugtató
számunkra, hogy vagytok.
Folytassátok ugyanilyen lelkesedéssel ezt
a nemes küldetést, képezzétek magatokat,
neveljétek az utánpótlást, neveljetek
bennünket is, mert ránk fér, legtöbb tragédia a
mi neveletlenségünkbõl, felelõtlenségünkbõl
adódik. A szakmai munkátokon felül,
maradjatok meg ilyen nagyszerû közösség
építõ embereknek, mert szerencsére a falunk
életét nem a tragédiák határozzák meg.
Még egyszer gratulálok, és kérem, vegyétek át
a díjat!
Csorba János
polgármester
(A méltatás a díj átadóján hangzott el.)

Önkormányzati hírek

Hirdetmény
Tisztelt Nagycenkiek!

A településkép védelmérõl szóló 2016.
évi LXXIV. törvény lehetõvé és
kötelezõvé teszi a települési
önkormányzatoknak, hogy elkészítsék
a 2018. január 1-jétõl hatályba lépõ
Településképi Arculati Kézikönyvet, és
az ezen alapuló Településképi Rendeletet.
A Településképi Arculati Kézikönyv és
rendelet a település honlapján teljes
terjedelemben megtalálható:
www.nagycenk.hu . Ugyancsak
megtekinthetõ a kézikönyv a hivatalban
a jegyzõi, polgármesteri irodában. A
kézikönyvet és a rendeletet építész és
településtervezõi szakember csoport
készítette. A rendelet hatályba lépésével
Nagycenk teljes közigazgatási területén
minden építési engedélyezéssel, egyszerû
bejelentéssel és bejelentési kötelezettséggel
járó építési tevékenység esetén az
elõzetes szakmai konzultáció kötelezõ.
A szakmai konzultáció részletes szabályai:

1. A hatáskört a polgármester gyakorolja.
2. A konzultáció szükséges
dokumentumait benyújthatja az építtetõ
vagy egyéb módon érintett kérelmezõ,
illetve az általa megbízott tervezõ.
3. A kérelmet a rendelkezésre álló
adatokkal és információkkal a település
önkormányzatán a jegyzõ részére kell
benyújtani. A jegyzõ
a kérelem
csatolásával
haladéktalanul értesíti
polgármestert, aki szóban, és e-mail-en
is egyezteti a kérelmezõvel a konzultáció
8 napon belüli idejét és helyét.
4. A konzultációra alkalmas
dokumentáció tartalma:
a) Épület esetén: helyszínrajz; a
rendeltetést, nagyságot mutató
alaprajzi vázlat; tömegvázlat.
b) Építmény esetén: helyszínrajz,
rendeltetés, megjelenési vázlat.
A településképi jogszabályok sajnos
új házak esetén (Ami Nagycenken az
építkezések 90 %-a ) nem teszik lehetõvé
a településképi illeszkedés vizsgálatát,
viszont egyedi tájérték szempontból
egész Nagycenk területén tervtanácsi
igazolás szükséges az illeszkedésre.

Összefoglalva röviden a rendelet
elõírásait, szakmai konzultációra
kell jönni a polgármesterhez az
építkezések megkezdése elõtt,
akár engedély vagy bejelentés
köteles az építkezés. A konzultációra
benyújtandó dokumentumot a rendelet
szabályozza, azt a fentiekben
részleteztük. A tervezõ vagy az
építtetõ a szakmai konzultáción
megkapja az információt, hogy arra
a területre, ahol õ építkezik, mit
ajánlott építeni (tetõ, elõkert,
anyaghasználat, kerítés, homlokzat
…stb.). A konzultációról készül
emlékeztetõ, feljegyzés, ami alapján
történik a tervezés. A konzultáción
a hatáskört a polgármester gyakorolja,
aki szükség esetén veszi igénybe
fõépítész segítségét. A tervezés után
az engedélyköteles építkezéseknél a
településképi véleményt a területi
tervtanács adja ki, és ugyancsak
a területi tervtanács ad ki igazolást
az új házak építésénél, bõvítésénél
a tájba, település arculatába
való illeszkedésrõl.
A településképi bejelentés köteles
tevékenységeknél a hatáskört szintén
a polgármester gyakorolja ( kerítés
építés, rendeltetésmód változás..
stb.- rendelet a rendelet 9-10 §-a),
szükség esetén igénybe veszi
fõépítész segítségét.
A Településképi
Arculati
Kézikönyv elsõsorban ajánlásokat
fogalmaz meg, amik a szakmai
konzultáción ismertetésre kerülnek.
Nagycenk több településrészre
tagozódik a kézikönyvben
(tervezõi összeállítás):
1.Történeti településrész. A Gyár,
Vám, Soproni, Kiscenki utcák, a
templom környéke, amelyek
már többszáz éve beépítettek.
2. Átalakuló településrész, a nemzeti
hõsökrõl elnevezett utcák területe,
javarészt a múlt században beépített
területek.

3. Új lakóterületek. Elsõsorban a
Széchenyi Village és a nyugati határban,
nagyrészt a CSOK generálta lakóterület.
4. T e l e p ü l é s k ö z p o n t
5. Ipari és mezõgazdasági telephelyek.
A Cukorgyár területe, autóbontó, stb.
6. Beépítésre nem szánt terület
Az 1. karakter legfõbb ismertetõ jegyei.
A település õsi magja, ide tartozik Kiscenk
fõutcája, a Gyár, Vám, Soproni utca, az
Iskola utca Szent Imre utca fõútvonali
torkolata. A beépítés elsõsorban az utcára
merõleges és párhuzamos nyeregtetõ,
az építési vonal az utcai telekhatár.
A lakóházak elsõsorban vakoltak, világos
színre festettek, javasolt szín a törtfehér.
A fedések javarésze cserép. Fontos az
egymás mellett álló épületek közel
azonos gerinc és párkánymagassága,
oromfalának, vagy kontyolt tetõjének
hasonló kialakítása. A kerítések általában
tömörek, falazottak, a kapulábak falazott,
vakolt szerkezetek, a lakóház
homlokzatával egybeépítettek. A kapu
zárt, véd a betekintéstõl, lehetõleg fa
anyagú, vagy fa burkolatú legyen.
A 2. karakter legfõbb ismertetõ jegyei.
Javarészt a múlt században beépített
területek. Az elsõ, utcával párhuzamos
gerincû, kétablakossá átalakított
négyablakos házak, elõkerttel, vagy
anélkül. Soha nem készült az épületen
utcai bejárat, mindig a kapu melletti
gyalogkapu a telek bejárata. Jellemzõ
a cserépfedés, néhány esetben pala is
elõfordul. A felületképzés vakolt, világos
színû. A lábazat általában festett, vagy kõfal.
A paraszti életforma változása, a
telekméret és használat, építõanyag
választék hozta létre a formát.
Településenként az építõ tervezõ mester
típusai, díszítései terjedtek el.
A 70-es évek közepétõl a modern
jegyében magasabb, a teljes gazdasági
területet a földszintre helyezõ épületek
készültek. A gerinc iránya változatos, a
harmónia elveszni látszott. Késõbb az
egy építési akcióban, azonos idõben
készülõ szomszédokat a körülmények

Önkormányzati hírek

Hirdetmény
azonosságra kényszerítették, így az
1980 és 2000 közt épült házak képesek
voltak egységes utcaképet alkotni.
Azonos épületmagasság, azonos
formák, anyaghasználat jelent meg.
Az elõkert megjelenése már engedte
az utcai bejáratot, a gépkocsi tárolók,
gazdasági helyiségek melléképületbe
kerültek, a földszint lakó funkciót kapott.
A 3. karakter legfõbb ismertetõ jegyei.
Az építési hely az egyetlen, amely
szabályozott, a mód oldalhatáron álló,
vagy szabadon álló, az utóbbi gyakoribb.
A Széchenyi-rõl elnevezett lakóterület
jellemzõen magastetõs, a többi
alacsony hajlású tetõkkel készült.
Ezt a különbséget az új épületek
kialakításánál is követni kell. Ott, ahol
2-3 db egymáshoz hasonló ház készült,
nyugodt utcakép alakult ki.

Ahol az épületek mindegyike más
és más építészeti karaktert mutat, az
utcakép vibráló. A tetõk hajlásszöge,
a tetõfedés anyaga egységes
településképet formál.
A 4. karakter legfõbb ismertetõ jegyei.
A település központja a Polgármesteri
Hivatal, az iskola, a templom, a temetõ
négyszöge által bezárt terület. Az ide
beékelõdõ lakóházak átépítésekor,
átalakításakor elképzelhetõ emeletes
kialakítás, arra fokozott figyelemmel,
hogy a társadalmat és kultúrát szolgáló
épületek dominanciája megmaradjon.
A 6. karakter legfõbb ismertetõ jegyei.
A települést övezõ mezõgazdasági
területek tartoznak ide, erdõk, szántók,
vizek területei. Általában épület
építése nem kívánatos. A Fertõ-táj
sajátossága, hogy a külterületen nem
építettek tárolókat, pincét, istállót.

Közmeghallgatás 2017
November 23-án került megrendezésre
az idei közmeghallgatás. A
polgármesteri beszámolót követõen
kerültek sorra a lakossági kérdések,
észrevételek, javaslatok.
Elsõként a gyár utcában történt
útfelújítás került szóba, amely
egyértelmûen pozitív hatást gyakorol
az ott élõkre. Az iskolafelújítással
kapcsolatban merültek fel
kérdések, hogy miket fog tartalmazni a
felújítás. Az önkormányzat erre a célra
beadott egy Vidékfejlesztési pályázatot,
amely még nincs elbírálva. Ha nyer a
pályázat, akkor 80 millió forint áll
rendelkezésre, ebbõl 25 millió forint
önerõ. Ebben az esetben több felújítást
tudnak kivitelezni (homlokzat,
hõszigetelés, ablakcsere, padlás
szigetelés, gépészet stb.), ha nem nyer
a pályázat, akkor egy csökkentett
tartalmú felújításra kerül sor, 30 millió
forint önerõbõl, a következõ 2-3 évben.
A következõ téma a járdák felújítását
érintette, hogy milyen metodika szerint
történnek. Az önkormányzat tervezi
a rossz állapotban lévõ járdák felújítását.

Felvetõdött, hogy a játszótér köré
társadalmi munka keretében
kerítést építenek a nagyobb biztonság
érdekében. Polgármester úr örömmel
vette a felvetést, de fokozatosan
kisebb a veszély a növények és
bokrok növekedésének köszönhetõen.
Felmerültek a parkolással kapcsolatos
nehézségek, ami fõleg a Gyár utcát
és a Szent Imre utcát érintik. A Gyár
utcában megoldást jelent a
problémára, hogy az orvosi rendelõ
mögötti területet kitakarítják és a
hivatal dolgozói ott fognak parkolni,
így az önkormányzat elõtti parkoló
felszabadul. Továbbá a Mária bolt
elõtti parkoló kialakítása is célként
van kitûzve, ami azt jelentené, hogy
a jelenlegi 10 férõhelyes parkolót
18-ra bõvítenék. Az önkormányzat
szeretne megvalósítani az iskola
udvar és az óvoda udvara közötti
kihasználatlan területen egy parkolót,
amely azt a célt szolgálná, hogy még
biztonságosabb legyen az iskolába
és az óvodába járás. Ezzel együtt a
Széchenyi téren a parkolási lehetõség
megszûnne idegenforgalmi okokból.

A településképi rendelet elõírásokat
tartalmaz a tervezés megtörténte után,
a kész tervrajz településképi
véleményezési vagy településképi
bejelentési szakaszáról.
Ezeknek az ismertetése most az újságban
nem történik, a szakmai konzultáción
minden érintettnek elmondásra kerül,
illetve a késõbbiekben kerül ismertetésre.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a
közterületen (utcafronton) növényzet
ültetése, kerítés építése településképi
bejelentés köteles tevékenység, ezért
azt a polgármesterhez be kell jelenteni.
Ugyancsak felhívjuk a figyelmet a
településképi rendeletben a reklámmal
kapcsolatos elõírásokra.
Percze Szilvia
jegyzõ

Kettõs pályázati siker
A közelmúltban két korábban beadott
önkormányzati pályázatról is pozitív
visszajelzés érkezett, nyertes lett.
A jövõ évben 10.000.000ft-os pályázati
támogatásból bölcsõde jön létre az óvoda
közvetlen szomszédságában, a Tornacsarnok
kazánházának átalakítása révén.
Ugyancsak jövõre, 20.000.000ft-os
támogatás révén az iskola melletti régi
vizesblokk épületébõl egy újabb közösségi
szintér alakul. Az iskola és a település
mûvészeti, kulturális csoportjai számára
próbaterem létesül.

Az új próbaterem épületének
látványterve a 84-es fõút felõl.

Közmûvelõdés
A közelmúltban történt
Az idei évben november 24-én került sor
az Idõsek napi ünnepségünkre. A program
Csorba János polgármester úr köszöntõjével
kezdõdött, majd a nagycenki óvodások
mûsora következett. A gyerekek nagyon
aranyosak és ügyesek voltak, valamint
saját készítésû mézeskalács szívekkel
kedveskedtek a jelenlévõknek. Utánuk a
nagycenki általános iskolások következtek,
akik
színvonalas és szórakoztató
produkciókkal készültek. Felléptek a
citerások, a kicsinyek kórusa és a
színjátszó kör tagjai, akiknek az elõadása
nagy sikert aratott. A színdarab a falusi
pletykákról szólt és arról, hogy egy
információ annyiszor változik ahány
emberen keresztül megy. Lelkiismeretesen
készültek a Nefelejcs Nyugdíjas klub tagjai
is, elõször Braunstein Ferencné Anci néni
nyugdíjas köszöntõje volt hallható, majd
pedig egy néma színdarabot láthattunk,
melynek a címe: Úri hölgy és a paraszt
asszony a buszmegállóban. A humoros
hangvételû elõadásban a szereplõk a
cselekedeteikkel fejezték ki a történet
mondanivalóját. Végül következett a nap
sztárfellépõje Újvári Marika, aki 2005-ben
a Nemzetközi Magyar nóta énekverseny
I. helyezettje volt. A mûvésznõ jó
hangulatot teremtett a nótákkal, minden
adott volt, hogy a közönség jól érezze
magát. Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani minden segítõnek és fellépõnek,
hogy munkájukkal hozzájárultak a
rendezvény sikeréhez. Jó egészséget és sok
örömet kívánunk a falu összes nyugdíjasának.
A gyõri Dr. Kovács Pál Könyvtár és
Közösségi Térrel együttmûködve a
nagycenki általános iskolásoknak két
rendhagyó órát rendeztünk, a könyvtár
melletti díszteremben. Az elsõ ilyen órára
november 29-én került sor, amikor is
Benkõ László író tartott egy történelem
órát, amely a Honfoglalásról szólt. Az
iskola felsõ tagozata vett részt az
elõadáson, a diákok érdeklõdõ tekintettel
figyelték a prezentációt. Reményeink
szerint a késõbbi tanulmányaik során is
hasznukra lesznek az elhangzottak.
December 4-én egy irodalmi témájú
mûsorral érkezett a Kávészünet zenekar.

A nap sztárfellépõje Újvári Marika és a Nefelejcs Nyugdíjas klub tagjai

A Kávészünet együttes és a lelkes cenki iskolások
A zenekar legsikeresebb könnyûzenei
formáció, amely kizárólag a versek
megzenésítésére tette fel az életét.
Nagy örömünkre mind a 8 osztály részt
tudott venni a rendezvényen. A
Kávészünet szinte koncerthangulatot
teremtett, a legkisebbek és a
legnagyobbak is jól érezték magukat,
ráadásul néhány új verssel is
megismerkedhettek a gyerekek.

Rendhagyó történelemóra

Közmûvelõdés
A közelmúltban történt
December 3-án került sor az elsõ adventi
gyertya meggyújtására Nagycenken az
Alkotóházban. Az ünnepségen köszöntõt
mondott Csorba János polgármester úr, a
lelki felkészülést Dr. Szalai Gábor atya
segítette adventi imájával, valamint
fellépett a Völcseji Népdal Kör és a
Nagycenki Citerások. Az Alpokalja
Szociális Központ Zsirai telephelye
lakóinak köszönhetõen lehetõség volt
kézmûves termékek vásárlására.
Köszönjük minden közremûködõnek,
hogy szebbé varázsolták az idei év
elsõ adventi vasárnapját.
Külön köszönjük Kõváriné Mártinak
(Kosárház Kft. Sopron), aki a csodálatos
adventi koszorút készítette.
December 6-án Nagycenkre is ellátogatott
a Mikulás. A gyerekek nagyon szép
számmal jelentek meg az önkormányzat
dísztermében, ahol elõször a soproni
Drazsé együttes zenélt. A legtöbben
nagyon élvezték, a táncos lábúak a
színpad elõtt táncoltak és a zenekarral
együtt énekelve várták, hogy
megérkezzen a Mikulás. Elõször a
krampuszok érkeztek meg, de mivel

“Manófalvi” játszóház a Községházán
Nagycenken csupa jó gyermek van ezért
megjött a Mikulás is, aki mindenkinek
kiosztotta a jól megérdemelt ajándékot.
December 9-én került sor az idei adventi
játszóházra. A „manófalvi” játszóházban
a gyerekek nagy örömmel és lelkesedéssel

készítették a különbözõ karácsonyi
ajándékokat, dekorációkat és díszeket.
A résztvevõknek tombola vásárlásra is
volt lehetõségük. Köszönjük a Cenki
Kreatív csapatnak, hogy segítettek
megszervezni és lebonyolítani a rendezvényt.

Hûség napja: az 1921-es népszavazás
Az elsõ világháborút lezáró, 1920. június
4-én aláírt trianoni békeszerzõdés
(békediktátum) Sopront és környékét
Ausztriának ítélte. A magyar egységek
1921. augusztus 26-án kezdték meg a
terület kiürítését, a benyomuló osztrák
csapatokat azonban Ágfalvánál a Prónay
Pál és Héjjas Iván által vezetett „Rongyos
Gárda” visszaverte, sõt szeptember végén
betört Ausztria területére. Felsõõrön
„alkotmányozó gyûlésen” kikiáltotta a
független Lajtabánságot. A magyar
kormány ugyan nem ismerte el az új
„államot”, de arra sem volt hajlandó,
hogy a csapatokat kivonja a térségbõl.
A helyzet megoldására a két fél között
olasz közvetítéssel Velencében kezdõdtek
tárgyalások. Az október 13-án létrejött
megállapodás szerint a magyar fél kiüríti
a területet, majd népszavazás dönt Sopron
és a környezõ nyolc település
hovatartozásáról (Fertõrákos, Ágfalva,
Sopronbánfalva, Harka, Balf, Fertõboz,
Kópháza és Nagycenk). A népszavazást

1921. december 14-én rendezték meg Civitas fidelissima (Leghûségesebb város)
Sopronban, 16-án a többi településen. címet adományozta. A kormány 2001-ben
Az egész térség összességében 65,1 december 14-ét a hûség napjává nyilvánította.
százalékban döntött Magyarország
mellett, Sopronban a szavazok 72,8
százaléka tépte szét a sárga Ausztriát
jelentõ szavazólapot és hagyta épen a
kék Magyarországot jelentõ szavazólapot.
Nagycenk a népszavazáson rendkívüli
eredményt produkált. A szavazásra
jogosult 1041 fõbõl 1039-en részt vettek
a szavazáson, 8 érvénytelen szavazat
volt, 5 szavazott Ausztria mellett, 99,5
százalékban Magyarországot választották
hazájuknak. A helyi legenda szerint
gróf Széchenyi István is megjelent a
szavazáson „a halottak nevében jöttem
szavazni, nevükben jöttem megmondani,
hogy ez a föld magyar volt és magyar
is marad”. Ezzel talán joggal nevezhetjük
Nagycenket a „Legnagyobb magyar,
legmagyarabb falujának” 1922-ben a
nemzetgyûlés a népszavazás emlékét
A Hûségkút a Széchenyi téren
törvénybe iktatta és Sopronnak a

Közmûvelõdés

Iskolánk sikeres pályázatott nyújtott be a GENERALISzimba
pályázat
keretében,
Zsuzsa dadus
néni
emlékére
így tanulóink 2017. november 9-én részt vehettek egy közlekedésbiztonsági
Az új tanév jelentõs változást hozott programon. A foglalkozás célja az volt, hogy a gyermekek élményszerûen sajátítsák
tanulóink, a szülõk és a pedagógusok életébe el a biztonságos közlekedés alapjait.
is. Az adatrögzítés és a kezdeti nehézségek
után október végétõl mûködik iskolánkban
a KRETA Digitális Ellenõrzõ. Tapasztalataink
és a szülõi visszajelzések pozitívak.
Valamennyi diákunk számára bevezetésre
került az új iskolai tornapoló használata,
melyet elsõ osztályosainknak a Széchenyi
Caritas Csoport ajánlott fel. Köszönet érte.
A Magyar Diáksport Szövetség idén
szeptember 29-én rendezte meg az Európai
Diáksport Napját, amelyhez elsõ alkalommal
csatlakozott iskolánk. A délelõtt folyamán
iskolánk valamennyi tanulója és tanára
közösen vett részt a 2017 méteres futáson.
A Diákönkormányzat ismét sikerrel szervezte
meg hagyományos õszi papírgyûjtését.
Alsó- és felsõ tagozaton Nyílt tanítási
napot tartottunk, ahol a szülõk bepillantást
nyerhettek az iskola mindennapjaiba.
Diákönkormányzatunk küldötte, Varga szakköröseink és citerás csoportjaink. meg a Katalin bált! Köszönöm valamennyi
Fanni 8. osztályos tanuló második Tanulóink két alkalommal is rendkívüli szülõnek, akik jelenlétükkel, vagy
alkalommal képviselte iskolánkat tanórán (történelem és magyar irodalom) bármilyen más módon támogatták a
Gyõrben a Megyei Diákparlamenten. vehettek részt az Önkormányzat jóvoltából rendezvényt. A Mikulás az idei évben is
Idõsek napja alkalmából Nagycenken és november végén a Községháza dísztermében. személyesen látogatott el hozzánk.
Hüse Gabriella -igazgató
Fertõbozon is szerepeltek színjátszó A szülõi munkaközösség sikerrel szervezte

Iskolai hírek

Az Aranypatak horgászegyesület hírei
Horgászegyesületünk novemberben újabb
haltelepítést végzett, idén immár másodszor.
A terveinknek megfelelõen több, mint 10
mázsa háromnyaras pontyot, illetve
nagyobb pontyokat közel tíz kilósig sikerült
a tóban elhelyezni. Az idén megrendezett
versenyeinken közel ötszáz kilogramm hal
került kifogásra, ami jól mutatja a bõvülõ
halállományt. Napijegyes horgászokat is
szép számmal láttunk vendégül.
Tagjaink amennyiben már nem kívánnak
az idén horgászni, leadhatják az éves
területi jegyeiket és a fogási naplókat
az egyesület vezetõségénél. Felhívjuk a
figyelmet, hogy az egyesületünknél
kiváltott fogási naplókat mindenki köteles
február 28. napjáig kitöltve leadni, ahol
az éves fogási adatait nyilvántartott
halgazdálkodási vízterületenként és
halfajonként összesíti, valamint összegzi
a horgászattal eltöltött napok számát!
A további jelentkezõket szeretettel várjuk,
tájékoztatást a belépés feltételeirõl az
egyesület vezetõségétõl, illetve majd a
2018. év eleji rendes ügyfélfogadási
idõpontokban kérhetnek.

Felhívjuk a horgásztavat látogató lakosok
figyelmét, hogy hideg idõ esetén a tó
befagyott jegére menni szigorúan Tilos
és Életveszélyes! A felelõtlen
viselkedésbõl eredõ balesetkért az
egyesület nem tehetõ felelõssé, a tónál
történõ károkért a horgászegyesület
felelõsséget vállalni nem tud! Kérjük,
mindenki óvja és védje a horgásztavat
és õrizze meg a természeti környezetét!
Ezúton is szeretnénk köszönetünket
kifejezni minden egyes támogatónknak,
horgásztársunknak és különösen
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzatának, illetve Boldog
Karácsonyi készülõdést, Kellemes
Ünnepeket, eredményekben és halban
gazdag Boldog Új Évet Kívánunk!
Demsa Szabolcs és
egy decemberi nagy fogás

Hirdetés

Karácsony
Egyházi hírek
Ünnepi miserend

A rohanó
világbanHívek!
megkoptak a fények,
Kedves
halványak a hitek, halványak a remények.
Nem szeretnék mást, csak hinni a szóban,
õszintén szeretni és bízni a jóban.

Áldott békés karácsonyt kívánunk!
Friends of Europe Nagycenk Egyesület
„Karácsony készül, emberek
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek!
Csillogtassátok kedvetek,
Legyetek újra gyerekek
Hogy emberek lehessetek!”
Wass Albert
Boldog, békés karácsonyi ünnepeket
kívánunk Mindenkinek, és köszönjük
az ez évi jótékony célú felajánlásokat !
Nagycenkért Alapítvány

Hirdetés

December 24.
9 óra: Advent negyedik vasárnapja
24 óra: Éjféli mise
December 25.
9 óra: Jézus születésének ünnepe
December 26.
9 óra: Karácsony 2. napja
December 30.
18 óra: Elõvételezett szentmise
December 31.
9 óra: Szent Család ünnepe
18 óra: Év végi hálaadás
Január 01.
9 óra: Újévi szentmise
A Tanácsadó Testület, valamint
a magam nevében is kívánok áldott,
örömteli ünnepi napokat
a nagycenki híveknek
és minden jó szándékú embernek!
Dr. Szalai Gábor atya

Szilveszteri futás
Az idei évben is lesz óévbúcsúztató
futás Pölcz Zoltán szervezésében.
Indulás december 31-én, vasárnap
délelõtt 10 órakor a Községháza elõl.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Aktuális
Sport- asztalitenisz
A Gyõri Elektromos VSK asztalitenisz
szakosztálya évzáró versenyt rendezett.
Ezen a rendezvényen a játék mellett a baráti
kapcsolatok ápolása is célja volt a
szervezõknek. A 15 meghívott csapat közt
szerepelt Nagycenk is, valamint több
megyénkbeli nb-s együttes mellett 4
felvidéki 3 fõs csapat is érkezett Gyõrbe.
Nálunk sokkal jobb erõt képviselõ
játékosokkal kerültünk szembe, de csapatként
nekünk jobban sikerült mûködnünk és nem
kis meglepetést okoztunk, amikor az
elõdöntõben is sikerült gyõznünk. A döntõben
viszont a jó játék is kevés volt Gyõriek ellen,
ahol extra ligás és nb 1-es játékos is szerepelt.
A nagycenki csapat tagjai : Asbóth András,
Bella Dániel, Winkler Ernõ

GALAMBKIÁLLÍTÁS

Élõzenés szilveszter a sportcsarnokban!
Élõzenés szilveszter a sportcsarnokban!
Kezdés: 2017. December 31. 20.00
Zenekar: Madison Band
Jegyek elõvételben kaphatók november 16-tól:
- 100 ft-os (Soproni utca 3.) Pölczné Lörincz Márti
- Kiscenki élelmiszerbolt (Kiscenki utca 22.) Vadas Richárd
A helyszínen jegyet nem tudunk biztosítani
Belépõ: 3500 ft/fõ (élõzene + éjféli virsli)
14 év alatti gyerekeknek ingyenes (szülõi felügyelettel)
Rendezõk:
A nagycenki egyesületek és civil szervezetek
KÖSZÖNTSÜK EGYÜTT AZ ÚJ ÉVET!

Nyitva tartás:
jan. 13. szombat: 8-18 óráig
jan. 14. vasárnap: 8-15 óráig
Eredményhirdetés:
jan. 14. vasárnap 14 órától
A kiállítás ideje alatt
börze is várja az érdeklõdõket.
Mindenkit szeretettel várunk!

Utcabajnokság
A hagyományos utcabajnokságra
december 30-án, szombaton
kerül sor a tornacsarnokban.
Várjuk a jelentkezõ csapatokat
a helyszínen reggel nyolc órától!

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk
Szentgróti József (1959-2017)
Hofstädter László (1936-2017)

