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Nagycenkért díj

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2017-ben Nagycenkért
díjat adományozott településünk korábbi
polgármestere, Udvardi Imréné, Annus
néni részére.

Minden évben a magyar történelem
nagy ünnepén (szeptember 21-én)
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
átadja a Nagycenkért Díjat.
A Képviselõ-testület határozata alapján
az idei évben a Nagycenkért Díjat
Udvardi Imrénének adományozta.
Udvardi Imréné 1998 és 2006 között
8 éven át volt községünk polgármestere.
Ez idõ alatt számos önkormányzati
beruházás valósult meg.
A község sok évtizedes gondját oldotta
meg a gyógyszertár Kiscenkrõl
a falu központjába való áthozatala.
Az iskolánk felsõ tagozatának teljes
felújítása következetes munkájának
köszönhetõ, ugyanúgy, mint ahogy
a nagyon rossz állapotú, történelmi

személyiségekrõl elnevezett utcáink
útburkolatának felújítása is.
Polgármestersége alatt, a közösségi
élet gyökeres változáson ment
keresztül, elsõ szervezõje volt a mai
napig megrendezésre kerülõ Szüreti
Napoknak, és 15 évig lankadatlanul
intézte ennek a karneválnak a
magas színvonalú megvalósulását.
Ez idõ alatt alakult újjá a Sportegyesület
Labdarúgó szakosztálya, megalakult
a „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület,
és létrejött a Nagycenki
Önkéntes Polgárõr Egyesület is.
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete
az õ javaslatára biztosította a
feltételeket és Magyarország Európa
Uniós csatlakozásakor felvállalta,
hogy Magyarországot Nagycenk
képviselje a Vidéki Települések
Európai Chartájában. Ezt a felelõsségteljes vállalást, rangjához méltó
módon kezelte, támogatta, ezzel
nemzetközi elismerést szerzett az
itt élõknek és hazánknak.
Mint magánszemély és családi
vállalkozása minden nagycenki
rendezvényt támogatott és aktívan
támogat mind a mai napig. Aktív
tagja a helyi Iparoskörnek, a Friends
of Europe Nagycenk Egyesületnek,
a templomi kórusnak. A mai napig
minden közösségi rendezvényen
találkozhatunk vele és családjával.
Kedves Annus, a Nagycenken élõk
nevében köszönetet szeretnék
mondani az áldozatos munkádért,
amivel az itt élõk mindennapjait
tetted jobbá, szebbé, boldogabbá.
Kívánom, hogy még sokáig legyen
erõd és egészséged, hogy gyönyörû
családodat és értékes faludat szolgáld!

(A méltatás a díj átadóján hangzott el.)

Csorba János
polgármester

Advent
2017
december 3.. vasárnap
Adventi gyertyagyújtás
az Alkotóház udvarán

december 6. kedd
Mikulás a Községházán

december 9. szombat
Adventi játszóház
a Községházán

december 16., szombat
Adventi vásár
az Alkotóház udvarán

december 21, csütörtök
Falukarácsony
a Községháza dísztermében

december 21. csütörtök
Karácsonyi koccintás
a Községháza elõtti téren
A pontos kezdési
idõpontokról hamarosan
tájékoztatjuk Önöket.

Önkormányzati hírek

Polgármesteri beszámoló
Tisztelt Nagycenkiek!
Minden évben
november elején
beszámolok Önöknek
az önkormányzat éves
mûködésérõl, ez
egyszer kötelezõ
számomra, másodszor
felhívás a hónap végén tartandó
falugyûlésre, melyen személyesen lesz
lehetõségük ezzel kapcsolatos, és
egyéb észrevételeiket is megtenni.
Július hónapban beszámoltam az elsõ
félévi mûködésünkrõl,
a végrehajtott
fejlesztéseinkrõl és az ütemezett
beruházásainkról, melyekre
akkor még nem volt fedezetünk.
A július hónapi sikeres telekértékesítésnek
köszönhetõen folytatni tudtuk a Gyár utca
útburkolat felújítást. A Szigetvár sarkától
a Békavár sarkáig szegélykõvel
megtámasztott 5,5 méter széles
útburkolatú utat építettünk.
A vasúti domb torkolatát szintén
szegélykõvel és aszfalt burkolattal
alakítottuk ki, a vasútállomás felé vezetõ
utat viszont Uzsabányáról hozott bazalt
meddõ anyaggal tettük használhatóbbá.
Az útjavítás költsége bruttó 30 millió
forint volt. A vasúti domb torkolatát
forgalom-technikai szempontból
(lassítás) alakítottuk ki ilyen formában,
és súlykorlátozást alkalmaztunk az
Arany patak hídjának a védelmére.
Nagyon hosszú idõ után, végre, szintén
szegélyköves aszfalt burkolatot kapott az
Eperfa sor, költsége 5 millió forint volt.
A temetõnk többlépcsõs felújításának
egyik fázisa, a beteg sövény eltávolítása és
új telepítése megtörtént, 2,5 millió forintért.
Szerzõdést kötöttünk a Cukorgyári út és
Kövesmezei út közvilágítás megépítésére
7,5 millió forint értékben. A kivitelezést
2018. 03.31-es határidõvel vállalták.
Elkezdõdött az egészségház felújítása a
tetõ héjazat cserével 3,2 millió forint
értékben. A tavalyi évben pályázatot
adtunk be a teljes felújításra, de ez sajnos
nem kapott támogatást, ezért most
önerõbõl elkezdjük, és várhatóan két
év alatt rendbe rakjuk kívül-belül.

A település-fenntartást folyamatosan
fejlesztjük, így vásároltunk egy nagy
teljesítményû fûnyírót 2,5 millió forintért,
és egy használt, de jó állapotú kis
tehergépkocsit 500 ezer forintért. Ezzel
további lehetõség adódik a falunk
szépítésére. 2017-ben tovább folytattuk
a falu tudatos fejlesztését, forgalomképes
vagyon létrehozása /építési telkek
kialakítása/ azok értékesítése, a bevételbõl
önkormányzati tulajdon felújítása
/utak, épületek, parkok/.
Fejlesztéseink 2017-ben
· 43 db építési telek közmûvesítése
(víz, villany, gáz):
80 millió
·Gyár utca, eperfa sor, vasút domb:
35 millió
·orvosi rendelõ tetõ felújítás 3,2 millió
·temetõ sövény telepítés
2,5 millió
·eszközvásárlás
3 millió
Ez összesen 123,7 millió forint, amely
teljesen önerõbõl valósult meg. Másfél
hónappal az év vége elõtt kijelenthetõ,
hogy a költségvetésünk tervezett bevételei
(448 millió) 100 %-on teljesülnek.
Bevételek
·állami támogatások
156 millió
·helyi adók
64 millió
·saját bevételek (bérletek,térítési díjak,)
72 millió
·ingatlan értékesítés (építési telek,
ipari terület)
118 millió
·elõzõ évi tartalék
38 millió

KÖZMEGHALLGATÁS
Idõpont:
2017. november 23. 18 óra
Helyszín:
Községháza díszterme
Kiemelt témák:
- Polgármesteri beszámoló
- Lakossági kérdések - válaszok
Kérjük jöjjön el, és mondja el
véleményét a települést
érintõ témákban!

A tervezett kiadásaink viszont elõre láthatóan
85 %-on fognak teljesülni. Ennek oka az év
elején elképzelt beruházások, fejlesztések
kb. 60 millió forint összértékû elmaradása.
A féléves beszámolómban jeleztem az ingatlan
értékesítés nehézségeit, és az ezzel járó
fejlesztések elmaradását. Az év második
felében viszont sikerült a tervezett 118 milliós
ingatlan értékestést teljesíteni (nagymértékben
a Dömper kft ipari terület vásárlásának
köszönhetõen). A tervezett beruházási és
fejlesztési pénz a bankszámlánkon van, de
kivitelezésre az idei évben már nincs lehetõség,
ez az összeg a jövõ évi költségvetés tartalékát
növeli. Tervezett tartalékunk 22 millió volt,
a teljesülõ tartalék kb. 60 millió forint lesz.
Ezzel a tartalékkal már a 2018. év elején tudunk
számolni, és a beruházásokat el tudjuk kezdeni.
Elmaradt beruházások
·Szigetvári szennyvíz átemelõ
·Cukorgyári út közvilágítás (szerzõdés megkötve)
·Soproni út végén a benzinkúttal szemben útépítés
·Fertõbozi úton a járda mellett közvilágítás építése
További tervezett beruházások
·Orvosi rendelõ felújítás folytatása
·Gyár utca Dózsa krt közötti útvonal
aszfaltozása (Akácos út)
·Tûzoltó õrs építés a Bozi úton a régi õrs
értékesítésébõl (+ szükséges kiegészítés)
·járdák felújítása
·postánál lévõ parkoló felújítása
2017-es év fontosabb eseményei.
Folyamatosan pályázatokat adtunk be,
melyekkel az itt élõk mindennapjait kívántuk
komfortosabbá tenni (egészségház, iskola, óvoda,
sportcsarnok, kerékpárút, próbaterem, bölcsõde).
A beadott pályázatainkból nyertes az óvoda
95 millió forinttal, a kerékpárút (Pereszteggel
közösen) 296 millió forinttal, sportcsarnok 46
millió forinttal (ebbõl 30% önrészt biztosítani kell.)
Elutasításra került az egészségház felújítási
pályázatunk, ez 65millió forint lett volna.
Ezt önerõbõl, csökkentett tartalommal kb. 35
milliós értékben két év alatt ezt megvalósíthatjuk.
A többi pályázat még nem került elbírálásra.
A Kövesmezõn értékesítettünk 48000 m2
területet a Dömper kft-nek 1500 frt/m2 áron.
A vállalkozás beton és aszfalt keverõ telepet
épít az M85 autóút építésének a kiszolgálására.
Ez a vállalkozás 3-4 év alatt komoly iparûzési
adót fog fizetni a falunak.

Önkormányzati hírek

Polgármesteri beszámoló
A keverõtelepnek a legszigorúbb
környezetvédelmi elõírásoknak (forráspont
engedély) kell megfelelnie. Az útépítés
végén az önkormányzatnak 1/3 áron
visszavásárlási joga lesz a rekultivált területre.
Ezt a területet eddig mezõgazdasági mûvelésre
adtuk bérbe 120 ezer forint/ hektár áron,
ami rendkívül magasnak mondható a
földbérleteket illetõen. Erre a területre
számítva ez évi 580 ezer forint bevételt
jelentett évente. A Dömper kft-vel megkötött
adás- vétel visszavásárlással számítva annyit
jelent, mintha 48 millió forintért bérbe adtuk
volna a területet .Várhatóan négy évig tartó
építéssel számolva évi 12 millió forint
bérletet
jelent mindez a településnek.
Az év elején beadtuk a várossá nyilvánítási
pályázatunkat a miniszterelnökségre. A
pályázatunkat elutasították azzal az indokkal,
hogy a település fejlettsége nem éri el a
városi szintet. A várossá nyilvánítást én
erõltettem, a kudarcnak a felelõsségét vállalom.

Egészségügyi aktualitások
Mi az EESZT és az e-recept?
2017. november 1. napjáig az EESZT-hez
/Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási
Tér/ csatlakozni kell minden közfinanszírozott
egészségügyi szolgáltatónak, így a
háziorvosi rendelõknek, patikáknak is.
A csatlakozás több lépcsõbõl állt, melyet
az Állami Egészségügyi Központ
koordinált az e Kapu portálon keresztül.
Mindkét háziorvosi rendelõ /Nagycenk
és Fertõboz/ is sikeresen csatlakozott az
EESZT-hez.Mind a háziorvos, mind az
asszisztens elsajátította az ezzel kapcsolatos
tananyagot és sikeres vizsgát tett.
Mi az EESZT?
Az EESZT az egészségügyi ellátó hálózat
informatikai rendszereinek együttmûködését
biztosító, miniszteri rendeletben
meghatározott központi elektronikus
szolgáltatásokat megvalósító egészségügyi
á g a z a t i i n f o r m a t i k a i r e n d s z e r.
Mi az e- Recept?
A jelenlegi meglévõ recept felírási gyakorlat
folyamatában semmilyen törés nem lesz.
Szükség esetén a jövõben lehet majd
papíralapon vényt rendelni és a kézzel írott
vények is érvényesek maradnak.
Mindenkinek jó egészséget kívánok!
Dr. Szakál Mária
háziorvos

Az önkormányzat személyi állományában
több változás is történt. Felmondott a
könyvtárosunk és mûvelõdésszervezõnk,
Benke Éva, aki heti 20 órában látta el a
feladatot. Helyette egy teljes állású, heti 40
órás munkatársat, Szabó Bence helyi lakost
vettük fel. Éva öt évig végezte ezt a munkát,
szerkesztette a Cenki Híradót, szervezte,
segítette a közösségi életet, kreativitásának
köszönhetõ, hogy több hagyományossá váló
rendezvény kezdeményezõje, ötletgazdája volt.
Köszönöm a szolgálatát, munkáját, és sok
sikert kívánok a további tevékenységéhez.
Kardos Ferenc (Frédi) nyugdíjba vonulása
miatt új falugondnokot alkalmazunk Botka
József soproni lakos személyében. Frédi
közel húsz éven át volt gazdája a falu
külterületeinek és belterületeinek. Munkájának
köszönhetõen sokkal rendezettebb, tisztább
lett a település, ezzel az itt élõket és ide
látogatókat szolgálta. Egészséges,
békés nyugdíjas éveket kívánok neki.

Könyvtár

A nagycenki hivatalnál is személycserék
történtek. Szabóné Kóbor Katalin pénzügyes
kolléganõ négy éves munka után felmondott,
más területen fog dolgozni. Markó Gabriella
anyai örömök elé nézve hagyott itt bennünket.
Hamar Tünde peresztegi lakos és
Breintenbaumer Vivien szintén peresztegi
lakos lett a két pénzügyes kolléganõ.
Az új informatikai rendszer (ASP)
bevezetése miatt szükségessé vált a három
település pénzügyeit egy helyen végezni,
ezért a Peresztegi
hivatal pénzügyese,
Vargáné Nyúl Zsuzsanna soproni lakos
átkerült Nagycenkre.
Elöljáróban ennyit szerettem volna elmondani,
és tisztelettel várom Önöket a november 23-i
közmeghallgatásra.

Csorba János
polgármester

Mikulásgyár

Mikulásgyár
2017

Könyvtári nyitvatartás
2017. november 02-tõl
Hétfõ 14-17 óráig
Kedd: 09-12
Szerda: 14-17
Csütörtök: 09-12
Péntek: zárva
A könyvtár hétvégén és a hivatalos
állami ünnepnapokon zárva tart.

Mikulás

Mikulás
December 6-án,
kedden délután
6 órakor a Községházán
Szeretettel várunk
minden kisgyereket!

Feleslegessé vált tárgyainkkal idén is
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.

Közmûvelõdés
LÉLEKBÕL FESTENI
Sodics László mûvésztanár kiállítását a
Nagycenki Alkotóházban 2017. szeptember
21-én a következõ szavakkal nyitotta meg
Tóth Csaba Munkácsy díjas festõmûvész:
„Ha valamit az ember lélekkel csinál, az
mindig más, mint amikor e nélkül, csupán
az értelmére hagyatkozva. Így van ez
Sodics Lászlóval is, aki nem nevezi magát
festõmûvésznek, hanem csak tanárembernek.
Ez a szerénység képeit is átitatja. Legszebb
festményei költemények, etûdök, a szív,
a lélek sugallatos, irracionális világa hatja
át õket. A legfõbb inspirációt magából a
természetbõl, még inkább leszûkítve a
szülõföldbõl merítette. Abból a matériából,
ami évezredek óta az embert racionális
énjén túl mindig ezer szállal köti magához.”
A kiállítást a Soproni Széchenyi István
Gimnázium Öregdiákok Egyesülete és a
Friends of Europe Nagycenk Egyesület s
zervezték és szeptember 21-töl több mint
négy héten keresztül fogadta az érdeklõdõket.

Széchényi emlékhelyek kerékpártúra

.
Az útvonalon érintett Széchényi és
Széchenyi emlékhelyeknél Hujber Edit
történész tartott rövid ismertetõt a
látnivalókról, a helyiek pedig frissítõket
kínáltak. A túrát minden résztvevõ
teljesítette, és jó hangulatban bár kissé
elfáradva, de élményekkel gazdagodva
vettek búcsút az eseménytõl. A szervezõk
bíznak abban, hogy ezzel a túrával is
gazdagodik a környék program kínálata,
és újabb hagyomány teremtõdik ezáltal.
Köszönjük a részvételt!

A Nagycenkért Alapítvány és Nagycenk
önkormányzatának támogatásával került
megrendezésre elsõ alkalommal 2017.09.23
-án a Széchényi emlékhelyek kerékpártúra.
A rendezvény ötletgazdája Pölcz Zoltán
nagycenki lakos. A túrát két távolságon
szervezték, 30 kilométeren a kevésbé
gyakorlottaknak, illetve 50 kilométeren
a felkészültebbek számára. A két csoport
együtt indult a nagycenki alkotóháztól, és
Sopronkövesden az Agghegyen vált ketté.
A résztvevõket utánfutós jármûvek
biztosították hátulról, és segítõk irányították,
nehogy letérjenek a lemaradók a helyes útról. A szervezõk

Jótékonysági koncert
Nagysikerû, megindítóan szép koncertnek
adott helyet a nagycenki plébániatemplom
2017.09.21-én gróf Széchenyi István
születésnapján. A jótékonysági koncertet
a Nagycenkért Alapítvány szervezte a
plébánia felújítás támogatása céljából.
A fellépõ Mészáros János Elek énekmûvész
volt. Az esemény sok érdeklõdõt vonzott
oda nem csak Nagycenkrõl, hanem más,
környékbeli településrõl is. A koncert maga
ingyenes volt, de a koncert után lehetõsége
volt a közönségnek az adakozásra.
A plébános úr, Dr. Szalai Gábor atya
örömmel közölte, hogy 254 000 Ft gyûlt
össze az adakozóktól. Ez nem kis összeg!
Nagyon szépen köszönjük Mindenkinek
ezt a nemes gesztust!
A szervezõk

Közmûvelõdés
Szüreti napok 2017
Immáron 22. alkalommal került
megrendezésre a Szüreti napok Nagycenken.
A szervezõk az idei évben is változatos
programokkal várták az érdeklõdõket. A
rendezvény péntek este egy már
hagyományosnak tekinthetõ Lord koncerttel
kezdõdött, ahogy minden évben, így most
fergeteges volt a hangulat. A szombati
program délelõtt egy biciklis élménytúrával
indult, amit idén elõször szerveztek meg,
sokan vettek részt az eseményen és igazán
szép élményekkel gazdagodtak. Az egész
heti esõ után az idõjárás kegyes volt
hozzánk és kellemes õszi idõben került
sor a szüreti felvonulásra, amelyen szokás
szerint ötletes és humoros életképek
tárultak elénk. A menet élén a zenét a
gyõri fúvószenekar szolgáltatta. Az idei
évben sem csalódtak azok, akik kilátogattak
a rendezvénysátorba, hiszen igazán
színvonalas produkciókat láthattak. Elõször
a „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület tagjai
léptek fel, majd az erdélyi testvértelepülésünk,
Göcs néptáncosai és énekesei kulturális
mûsorát tekinthették meg, végül a soproni
Dirty Dance egyesület modern táncosai
mutatták meg, hogy miért is értek el több
nemzetközi versenyen dobogós helyezéseket.
A délután sztárvendége Polgár Peti volt,
aki dalaival szórakoztatta a nagyérdemût.
Az idei szüreti bálon a West zenekar és a
Kozmix gondoskodott a hangulatról. A
vasárnapi programsorozat ünnepi
terményáldó szent misével kezdõdött.
Délután a sportpályán két nagy iramú
labdarúgó bajnokit láthattak a szurkolók,
a felnõtt csapatnak sikerült itthon tartani a
három pontot Hegykõvel szemben, míg
az U19-es csapat egy fordulatos
mérkõzésen egy gólos vereséget szenvedett.
A rendezvénysátornál íjászbemutató volt
a Lövõi Íjász és Hagyományõrzõ Egyesület
jóvoltából, a nagycenki Önkéntes Tûzoltó
Egyesület pedig tûzoltó bemutatót tartott.
A zenét a Csiszár duó és Kati szolgáltatta.
A nap folyamán gulyásfõzést is tartottak,
az elkészült ételeket a jelenlévõk
megkóstolhatták. Jó hangulatban zárult
vasárnap este a Szüreti Napok.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
minden segítõnek és fellépõnek, hogy
munkájukkal hozzájárultak a rendezvény
sikeréhez.

Együttmûködési megállapodás aláírása

A Szüreti Napok programsorozat keretében került sor együttmûködési megállapodás
aláírására az erdélyi Ákosfalva (Göcs) településsel. A képen Osváth Csaba és
C s o r b a J á n o s p o l g á r m e s t e r e k a m e g á l l a p o d á s a l á í r á s a k o r.
A települések közös szándéka, hogy mindkét fél lakossága hozzájáruljon a közös
kapcsolat megerõsítéséhez, hogy találkozásaik elõsegítsék a mindennapi élet
különbözõ területén való sikeres együttmûködést.

Közmûvelõdés

Régmúlt idõk tanúi
Könyvbemutató
Szeptember 29-én, pénteken a
Községháza dísztermében tartottuk a
Nagycenki Füzetek 13. kötetének
bemutatóját. A könyvbemutatón részt
vett a Budapestrõl ide vonatozó
Szakonyi Károly, a Pécsrõl hazalátogató
Borka Ferenc, s a Gyõrbõl érkezõ
Csenár Imre. Szomorúan vettük
tudomásul, hogy Bauer Alfrédné
Szenkovits Panni néni néhány hónapja
hunyt el, Pillér Jóska bácsi pedig épp
a 2012-es Nagycenkrõl elszármazottak
találkozója után néhány nappal hagyott
itt bennünket. Pedig micsoda varázslatos,
múltidézõ kör alakulhatott volna!
Akik itt voltunk, mindent megtettünk,
hogy a szépszámú közönség minél
többet megtudjon új kötetünkrõl.
Simon Péter, a könyvsorozat kiadója
az eddig megjelent köteteink
érdekességeirõl, egymáshoz
kapcsolódásáról beszélt. Borka Ferenc,
a Tõle megszokott hevülettel avatott
be mindannyiunkat a nagycenki
színjátszók felejthetetlen elõadásainak
emlékeibe, s az Általa felvirágoztatott
kórusmozgalom lébényi, zsirai,
nagycenki mindennapjaiba és ünnepeibe.
Szakonyi Károly Nagycenken töltött
gyermekéveit elevenítette fel. Csenár
Imre arról mesélt, hogy édesapjának,
Csenár Jánosnak a hagyatékát dolgozta
fel, s adta közre az Egy fényképes levél
címû írásában.

Zsuzsa dadus néni emlékére
2017. szeptember 12-én súlyos
betegségben elhunyt Sipos Ferencné,
az Aranypatak Óvoda Zsuzsa dadus
nénije. Mélyen megrázott bennünket,
szülõket, gyerekeket eltávozásának híre.
A sok-sok gyermeket, hiszen Zsuzsa
hosszú éveket töltött el közöttük.

A könyvbemutató után jó hangulatú
beszélgetés kezdõdött, ahol szendvics,
sütemény fogyasztása mellett még
sok régi emléket idéztünk fel.
Nagyszerû, hogy ilyen sokan
megtisztelték a könyvbemutatót, de
örömünk akkor lenne teljes, ha minél
többen: idõsebbek, fiatalok egyaránt
kézbe vennék, elolvasnák a köteteket,
s a könyvek lapjain feltáruló történetek,
emberi sorosok közkinccsé válnának.
Biztosak vagyunk abban, hogy nemcsak
a szülõhely, a lakóhely ismeretében,
hanem lélekben, emberségben is
rendkívüli módon gazdagodhatunk.
Szabó Attila,
a Nagycenki Füzetek szerkesztõje

Halloween
A hagyományokhoz híven idén is
megrendezésre került Nagycenken a
Halloween-i party. Szokás szerint a
községháza elõtt a szervezõk forralt borral,
kakaóval, teával és véres-rémes sütikkel
várták az érdeklõdõket. A gyerekek nagy
örömére tökfaragásra is volt lehetõség,
ahol lelkesen készítették a szebbnél-szebb
töklámpásokat. A községháza alagsorában
is különbözõ játékok és meglepetések
voltak, mint például a bingó játék és az
amõba. Az alkotó kedvûeknek lehetõségük
volt papírból tököt, illetve szellemet
készíteni. Az igazán bátrak
bemerészkedhettek a boszorkány
barlangjába, és kipróbálhatták a

„haláli sminket” vagy éppen a
s z e l l e m e s k ö r m ö k e t .
A parti elérte a célját, hiszen a gyerekek
és a felnõttek is jól érezték magukat.
Ezúton is köszönjünk a szervezõknek
és mindenkinek aki részt vett abban,
hogy sikeres legyen a halloween-i este.

Mielõtt az óvoda dadusa lett az iskola
tálalókonyháján gondoskodott a tanulók
étkeztetésérõl. Vidám, viccelõdõ
egyénisége vonzotta magához a kicsiket
és nagyokat egyaránt. Rengeteg
szeretetet áradt belõle. Mint dajka az
óvodában, lelkiismeretesen,
emberségesen, türelemmel végezte
munkáját a kisgyermekek életének
abban a szakaszában, amikor különösen
fontos a szeretetteljes, odaadó gondoskodás.
Segítette az óvónõk munkáját, de
segítette a kis óvodásokat is, hogy
biztonságban érezzék magukat úgy,
mint odahaza. Elõttem van, ahogy ölében
ülnek, „lógnak rajta” a kiscsoportosok,
ahogy vigasztalja a szomorkodókat.
Betegsége alatt sem szakadt el tõlünk.
Amikor csak tehette meglátogatott
bennünket, óvodásait és akkor is mindig
vidám, bizakodó volt. Hihetetlen élni
akarás lakozott benne, küzdött az utolsó
pillanatig. A gyilkos kór azonban erõsebb
volt és most felfoghatatlan - még nem
volt 53 éves sem - és már nincs közöttünk,
már csak az emlékét õrizhetjük.
Kedves Zsuzsa!
Köszönjük, hogy voltál nekünk, hogy
veled dolgozhattunk. Köszönjük, hogy
segítettél, szerettél minket. Gazdagabbá
váltunk általad és most szegényebbek
lettünk nélküled. Te elmentél, mi itt
maradtunk a fájdalom és az üresség
érzésével. A fájó ûrt, amit magad után
hagysz, majd idõvel betöltik az emlékek.
Nemes Viktória óvodavezetõ

Közmûvelõdés
Megnyílt Nagy László faszobrász életmû kiállítása
Kedves Hívek!
A tárlat megtekinthetõ
Nagycenken a Széchenyi István
Emlékmúzeumban
november 30-ig.

Egyházi hírek
Köszönet
2017. szeptember 21.-én a Nagycenkért
Alapítvány jótékonysági koncertet szervezett
a Plébánia épületének felújítására. A
koncerten Mészáros János Elek magánénekes
lépett fel. Hálás szívvel mondunk köszönetet
minden jelenlévõnek, aki adományával
hozzájárult e nemes cél eléréséhez,
valamint a szervezõknek, akik lehetõvé
tették ennek a koncertnek a megvalósulását.
Egyházi hozzájárulás
A Plébániai Tanácsadó Testület tagjai
november hónapban felkeresik azokat a
kedves híveket, akik nyilvántartásunk
szerint 2017. évben valamilyen okból
kifolyólag még nem fizették be az egyházi
hozzájárulást. A hozzájárulás ajánlott
minimális összege 4000 Ft/fõ/ év.
Köszönjük, az éves adományaikat, ezzel
is kifejezve az Egyház iránti hûségüket!
Az utóbbi években jelentõsen
megnövekedett a falu lakosainak a száma.
A közelmúltban Nagycenkre költözötteket
szeretettel várjuk az egyházi programokra!
A közösség új tagjai közül, akik szeretnék,
a nagycenki egyházközség életét támogatni
megtehetik a következõk szerint:
átutalhatják a helyi Takarékszövetkezetnél
az Egyházközség számlájára, továbbá
készpénzben befizethetik Schiffer Istvánné
Jankánál (Szent Imre u. 28.) vagy Horváth
Jánosné Jutkánál (Soproni u. 31/a).
Elõre is köszönjük minden nagycenki
Hívõnek a nagyvonalú támogatását!
Köszönjük! - Dr. Szalai Gábor atya

Szeptember 23-án nyílt meg a nagycenki
Széchenyi István Emlékmúzeumban Nagy
László faszobrász életmû kiállítása, „
Megmunkált fa” címmel, mely negyven
év munkáját foglalja össze.
Firtl Mátyás Sopron és környéke országgyûlési
képviselõje ünnepi beszédében elmondta,
hogy a fafaragónak két korábbi kiállítását
is megnyitotta, így munkáit, alkotói
gondolatvilágát már megismerhette, illetve
azok is, akik Nagycenkhez,
Sopronhoz, vagy a térséghez kötõdnek.
Csorba János polgármester Nagy László 50
éves alkotói tevékenységének elismeréséül
díszoklevelet adományozott a mûvésznek.
Nagy László megköszönte a résztvevõknek,
hogy eljöttek a megnyitóra. A szobrász a
közremûködõknek a segítségért, családjának
a támogatásért mondott köszönetet.

FELHÍVÁS VÉRADÁSRA
Egészséges vagy? Elmúltál 18 éves?
65. életévedet még nem töltötted be?
KÉRLEK SEGÍTS! ADJ VÉRT ÉS MENTS MEG 3 ÉLETET!
Soha nem tudhatod, melyik családtagodnak, rokonodnak,
ismerõsödnek (esetleg Neked) lesz szüksége vérre.
Adni, segíteni mindig a legmagasztosabb érzés!
Ezzel nem csak másokon segítesz, hanem egy szûrõvizsgálaton
is részt veszel, ami egészségi állapotodról ad felvilágosítást!
(Ha valamilyen eltérésre utaló eredményt találnak,
behívnak egy kontroll vizsgálatra!)
Szükségünk van minden egészséges véradóra!
Nagycenken a véradók száma mindig kiemelkedõ volt,
de sajnos a rendszeres véradók közül életkoruk, betegségük
miatt többen kiestek, ezért várjuk a fiatalokat
és az újonnan idetelepülteket véradásra.
FONTOS TUDNIVALÓK:
·regisztrációhoz fényképes igazolvány kell:
személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél
·lakcímkártya
·TAJ kártya minden véradáson kötelezõ (E-Card is jó!)
·férfiak évente 5x
·nõk 3x adhatnak vért, úgy, hogy minimum
56 napnak el kell telnie két véradás között
·ne éhgyomorral érkezz véradásra!
·egy egység levett, kivizsgált vérrel 3 ember éltét mentheted meg
·mindig steril, egyszer használatos
eszközöket használnak, a fertõzésveszély kizárt.
Legyél Te is Hétköznapi Hõs!
VÁRUNK A VÉRADÁSON!
Következõ véradás:
2017. december 19-én (kedden) 16-19 óra között
az Általános iskolában

Aktuális
Hirdetés

ZOLGIZ ÉTELBÁR
Kibõvült, megújult belsõ térrel,
helyben sütött pizzával,
finom házias menüvel,
sok finomsággal
várjuk régi és új vendégeinket!

Nagycenk, Soproni utca 3.
Nyitva: Minden nap 12-20 óra.
Tel: 99/359-902
99/655-525 (pizzarendelés)

Köszönetnyilvánítás

Hirdetés

Ezúton szeretnék köszönetet
mondani azoknak Varga Lajos, Tamási Dusán,
Lévai Zoltán, Tölgyes Zoltán akik számomra a viharkár után
önzetlen segítséget nyújtottak.
Kelemen Józsefné

Utcabajnokság

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!

A hagyományos év végi
utcabajnokságra
december 30-án, szombaton
kerül sor a tornacsarnokban.
Várjuk a jelentkezõ csapatokat
a helyszínen, illetve
elõzetesen Bugledich Attilánál.

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk
id. Fekete János (1925-2017)
Resch Pálné
szül.:Kebelei Éva (1943-2017)
Horváth István (1947-2017)

