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Tisztelt Nagycenkiek! A közel hatvan éves épület teljes

Az év végéhez
közeledve számot
adok Önöknek az
Önkormányzat 2018ra tervezett
fejlesztéseinek
teljesítésérõl.
A februári Cenki Híradóban részletesen
ismertettem Önökkel a 2018. évi
fejlesztési terveinket, most ezeket sorba
véve beszámolok a megvalósításról,
illetve a beruházások jelenlegi
állapotáról. A községháza belsõ
felújítása megvalósult, a hivatal irodái,
lépcsõház, vizesblokkok, fûtési rendszer
megújult, közmegelégedésre megszépült,
így most már településünkhöz méltó
módon fogadhatjuk a hozzánk betérõ,
ügyeiket intézni kívánó ügyfeleket. Az
önerõs beruházás bekerülési költsége 17
millió forint. Parkoló építés a Máriaboltnál megvalósult, a tervek szerint
került megépítésre, 700 növény került
elültetésre, a visszajelzés szintén pozitív.
Az önerõs beruházás bekerülési költsége
20 millió forint volt. Parkoló építés az
óvoda és iskola közötti területen
részben megvalósult, teljes befejezése az
óvodaépítés végeztével történik, amikor
is kerítés épül az óvodai oldalon is. A
parkoló felülete „mart aszfaltos” marad,
mely teljes mértékben megfelel a vele
szemben támasztott igényeknek. A
parkoló már használható, bízom benne,
hogy a „nagy ellenszél” ellenére is,
beváltja a hozzá fûzött reményeket. Az
önerõs beruházás végösszege 5 millió
forint. Parkoló építés a temetõnél önerõs
beruházásban 1 millió forint költséggel
valósult meg. Ebbe a parkolóba kívánjuk
terelni a turista autókat, buszokat a
Széchenyi térrõl, és jövõ év tavaszától
megszüntetni a parkolást a szobor elõtti
területen. Az óvodabõvítésnél teljes
felújítással elõzetesen is számoltunk a
beruházás nehézségeivel, ehhez képest
többszöröse lett a megoldásra váró
feladat. Az óvoda iskolába költözése
rendben megvalósult, az óvónõk, dadák
és segítõ szülõknek köszönhetõen, az
iskola szeretettel fogadta õket és azóta is
szépen folyik a munka mindkét

felújításánál elõre nem lehetett mindent
pontosan felmérni, meghatározni,
folyamatosan kell a pillanatnyi
helyzetnek megfelelõen döntést hozni,
melynek természetesen mindig plusz
költsége van. A tervezett kivitelezési
ütem sajnos nem tartható, ennek több
oka van; plusz munkák, szakipari
alvállalkozók túlterheltsége vagy éppen
hiánya, június végi nagy esõzések idején
a megbontott tetõszerkezeten keresztül
szétázott a meglévõ épület nagy része,
ezért az összes vakolatot le kellett verni.
A generál kivitelezõ Czákler kft-vel
szerzõdést kötöttünk 2019. február 28.
befejezéssel, a téli idõjárás függvénye a
teljes befejezés.
Az óvoda visszaköltözését ezek után
már csak április végére tudom
elképzelni, a konyha üzembehelyezése
még az idei évben megtörténik. Becsült
befejezési költsége 110 millió forint,
ebbõl pályázatból finanszírozott 76
millió. Bölcsõde építés: külön pályázat,
párhuzamosan épül az óvodával,
befejezési határideje viszont 2018
december 31., amennyiben nem készül
el a pályázati pénzt vissza kell fizetni,
ezért kiemelten kell kezelni az építést.
Becsült befejezési költsége 20 millió
forint, ebbõl 10 millió Ft a támogatott.
Egészségház felújítás: a tetõszerkezet
felújítása már az év elején megtörtént,
szeptember elején az orvosi rendelõ és a
védõnõi szolgálat átköltözött a
Községháza alagsorába, ahol
zavartalanul folyik a rendelés. A
doktornõ, védõnõ rendkívül rugalmasan
megszervezték a költözést, nagyon
szépen köszönöm ezt a segítõ
hozzáállást. A rendelõk és a lakás teljes
belsõ felújítása megtörténik, az összes
gépészetet kicseréljük, újra burkolunk
minden helyiséget, nyílászárók cseréje,
külsõ szigetelés megvalósult. A
munkálatok 50 %-os készenlétben
vannak, szintén december 31-i a
befejezési határidõ. Bekerülési költsége
várhatóan 35 millió forint, ami szintén
azt jelenti, hogy plusz 5 millió forintot
hozzá kell tenni. Kerékpárút építés
Nagycenk Pereszteg között:

Advent
2018
december 2. vasárnap
Adventi gyertyagyújtás
az Alkotóház udvarán
16.00 órától
december 6. csütörtök
Mikulás a Községházán
18.00 órától
december 7. péntek
Jótékonysági könyvvásár
a Községháza elõtti téren
17.00 órától
december 8. szombat
Adventi játszóház
a Kastélyban
14.00 órától
december 8. szombat
Templomi kórus
hangversenye a templomban
18.00 órától
december 15. szombat
Adventi vásár
15.00 órától
A délután folyamán a
Soproni Zeneiskola
növendékeinek koncertje
a Kastélyban
december 21. péntek
Falukarácsony és
karácsonyi koccintás
Községháza
16.00 órától

Önkormányzati hírek

Polgármesteri beszámoló
a kivitelezési munkák befejezõdtek,
megtörtént a mûszaki átadás, elkezdõdött
a használatbavételi engedélyezési eljárás.
A Pereszteggel közös pályázatunk 298
millió forintot nyert, ebbõl az összegbõl
megépítésre került a teljes kerékpárút
vízelvezetõ árokkal, egy híd az Ikva
patakon, Peresztegen. A kerékpárút már
használható, de csak kizárólag kerékpáros
közlekedésre. A kerékpárút által elzárt
mezõgazdasági területek megközelítése
engedélyezett, de csak a mûvelés idején.
Szigetvári szennyvízátemelõ felújítása:
kivitelezõ hiányában a beruházás
elhúzódott, az építés elkezdõdött, az idei
évben befejezõdik, önerõbõl valósul meg,
költsége a tervezett 20 millió forint.
Cukorgyári út közvilágítás építés:
megvalósult, költsége 8 millió forint
önerõs beruházás volt.

Gróf Széchenyi Alajos kripta
felújítás: befejezõdött, már csak
utómunkálatok vannak hátra, pályázati
pénzbõl lett újjáépítve, költsége 50
millió forint. Tûzoltóõrs építése, a
meglévõ épület felújítása folyamatban
van, az új épületrész, a három szerállás
megépült, ebbe költözött át az egyesület.
A munkálatok folytatódnak, a teljes
befejezés jövõ év augusztusában
várható. A befejezési költsége
valószínûleg túllépi a tervezett 25 millió
forintot. Próbaterem építése: a
pályázati pénzbõl megvalósuló épület
munkálatai 40 %-os állapotban
leállításra kerültek, indok: kivitelezõ
kapacitás hiány. A pályázatnak sikerült
módosítani a befejezési határidejét
2019. augusztus 31-re. Az épület tetõ
alatt van, nyílászárók beépítésre
kerültek, a többi beruházás befejezése

után folytatjuk az építést, határidõre
biztosan készen lesz. Költsége itt is
meghaladja a tervezett 20 millió forintot.
Útépítés a Gyár utca végén és az új
lakóparkunk utcáiban nem terveztük, de
a telekeladások lehetõvé tették a
beruházást. Az önerõs beruházás 35 millió
forintba került. A játszótér játékait és
padjait felújítottuk, közel 1 millió
forintba került. Az iskola elõtt felszereltük
a szülõk által kért jelzõlámpát, több mint
1 millió forintba került. Az év elején úgy
terveztem, hogy ezek a fejlesztések
elkészülnek az idei évben, de sajnos az
építõipar túlterheltsége miatt
összességében félév csúszás lesz. Ezért a
szokásos novemberi közmeghallgatást is
átteszem jövõ év elsõ felére, amikor már
konkrétan tudom Önöket tájékoztatni a
megvalósulásról és a költségekrõl.
Csorba János
polgármester

Tájékoztatás
Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Tisztelt egyre több a fák (fõként fenyõ) okozta
Nagycenki lakosok!
félelemérzet, fõként viharos idõjárás esetén,
vagy gyakori esõzés után. Kérjük Önöket,
Az elmúlt napokban akadt a kezembe egy hogy a testi épség-és vagyonvédelem
tájékoztató levél, melyben a Fertõ parti céljából mindig mérlegeljék, és még idõben
települések egyik jegyzõje tájékoztatja a tegyék meg a fák ágainak metszését, ha kell,
lakosságot, ingatlantulajdonosokat a annak kivágását. Gyakori szomszédviták
falurenddel kapcsolatos tennivalókról,
információkról. Megfogadva annak igazságát, egyike, hogy átlóg a telekhatárra, vagy
hogy a jó és hasznos dolgokat nem céltalan annak közelébe ültetett fa ága, gyökere a
átvenni, és felismerve azt, hogy minden szomszédos ingatlanra. Kérjük, hogy
t e l e p ü l é s e n h a s o n l ó p a n a s z o k k a l , gondosan válasszák meg, hogy milyen fát,
kérdésekkel foglalkoznak helyi hatóságok és sövényt, hová ültetnek, mert annak ápolása
lakosok, ezért ezúton tájékoztatom Önöket a is a tulajdonos kötelessége. A közterületre
köztisztasággal, tüzeléssel kapcsolatos (pl. a házunk elé) fák, bokrok, sövények
teendõkrõl, természetesen Nagycenkre, a ültetése 2018. január 1-jétõl csak
helyi viszonyokra megállapítva (a nyári és téli polgármesteri engedéllyel tehetõk meg.
i d õ s z a k r ó l e g y a r á n t í r o k ) a z o k a t : A házuk elõtti közterület gondozását
Nagycenk településen a lakosok többsége mindenkinek nagyon szépen köszönjük,
tisztán tartja ingatlanát, és igyekszik a háza ugyanakkor felkérjük Önöket, hogy a
elõtti közterületet is tisztán tartani, kaszálni, közlekedést akadályozó, balesetveszélyt
hómentesíteni. Az ingatlanokat nemcsak saját teremtõ sziklákat, cölöpöket, egyéb
ö r ö m ü n k r e t a r t j u k r e n d b e n é s akadályozó eszközöket távolítsák el
gyommentesítjük, nem szeretnénk ugyanis, o n n a n . B á r m i l y e n a u t ó b a n ,
hogy a szomszédhoz átszóródjon a kerékpározóban, de akár gyalogosban is
gyomnövény szálló magja, ma már az kárt tehetnek sötétedéskor, amikor nem
allergén növényekre egyre többen látszik az akadály. Önök nyilván azért
panaszkodnak. Nem ritka az asztmás, helyezik ki ezeket a tárgyakat, hogy
allergiás betegek száma sem, tudhatjuk meg megakadályozzák a gondosan ápolt
e z t e g y h i v a t a l o s e g é s z s é g ü g y i közterületen a parkolást, ezért felkérünk
beszámolóból. Kérünk ezért mindenkit, hogy mindenkit, hogy autóját elsõsorban a saját
tartsa rendben ingatlanát, szükség szerinti ingatlanán belül szíveskedjen tárolni, azzal
gyakoriságban gyommentesítse. A közúti parkolni. A ház elõtti áteresz lefedése,
közlekedési jogszabályok szerint az ingatlan kapubejáró kialakítása, felújítása kizárólag a
tulajdonosának kötelessége a háza elõtti járda közút tulajdonosának engedélyével lehet.
tisztítása, áteresz pucolása. Sajnos a Helyi közutaknál polgármester úr részére
saroktelek tulajdonosának ezt 2 oldalról kell kell a megvalósítani kívánt mûszaki
megtennie. A házakban, fõként a Soproni tartalmat benyújtani, aki azt engedélyezi
vagy elutasítja. A csapadékvíz elvezetését
utcában, de a régrõl kialakult utcákban is,

a saját ingatlanon belül kell megoldani. Nem
vezethetõ át a csapadékvíz a szomszédos
ingatlanra, sem közterületre. A közterületre
kivezetni az esõvizet kizárólag a közút
tulajdonosának engedélyével lehet. Az
önkormányzatnál egyre gyakoribb kérdés az
õsz bekövetkeztével az avar, kerti hulladék
égetésének kérdése. Az önkormányzat 2012.
évben rendeletben szabályozta, hogy mikor
lehet égetni és mi égethetõ. Kizárólag a száraz
avar és a kerti hulladék égetése lehetséges,
megfelelõ légköri viszonyok (szélcsend)
esetén, állami és nemzeti ünnepek, valamint
munkaszüneti napok kivételével, szeptember
15-tõl április 30-áig, hétfõtõl-szombatig, 818 óráig. Ezen idõszakokon túl, minden hónap
utolsó péntekén és szombatján, ha ünnepnapra
esik, akkor az azt megelõzõ munkanapokon 818 óráig végezhetõ a száraz avar és kerti
hulladék égetése. Az égetendõ avar és kerti
hulladék nem tartalmazhat más kommunális,
illetve ipari eredetû hulladékot. A hatóságilag
elrendelt általános tûzrakási tilalom alól az
önkormányzat sem adhat nem ad felmentést.
Közterületen csak az végezhet égetést, aki a
közterület gondozására köteles. A tûz õrzésérõl
és veszély esetén annak eloltásáról a tûz
gyújtója köteles gondoskodni.
A belterületi avarégetés idõpontját legalább
a tervezett égetés napján az égetést végzõ
személynek, vagy megbízottjának telefonon
be kell jelentenie a területileg illetékes
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (telefonon
a Soproni Tûzoltóságnak) részére.

Percze Szilvia
jegyzõ

Önkormányzati hírek

A Magyar Tudomány Ünnepe
Az 1825-ös pozsonyi országgyûlésen
november 3-án ajánlotta fel gróf
Széchenyi István birtokai egyévi
jövedelmét egy magyar tudós társaság
létrehozására. Hagyományosan ehhez a
naphoz kötjük a Magyar Tudományos
Akadémia megalapítását. A jeles
alkalomra emlékezve az MTA már 1997
óta szervez különbözõ rendezvényeket,
2003-ban pedig az esemény hivatalos
rangra emelkedett: az Országgyûlés
november 3-át a Magyar Tudomány
Ünnepévé nyilvánította.
Október 29-én a nagycenki Széchenyimauzóleumban tartott hagyományos
koszorúzással és a sopronpusztai
hársfaültetéssel tisztelgett az MTA
alapítója, Széchenyi István emléke elõtt
Lovász László elnök és Török Ádám
fõtitkár. „A legderültebb napokban is jó a
biztos menedék, s így tán honi

körülményink közt sem éppen felesleges
nyelvünkre nézve a biztos kikötõ”
idézte Lovász László Széchenyi István
gondolatait a mauzóleumban tartott
ünnepi köszöntõjében. Mint mondta,
amikor az MTA alapítója a magyar
nyelv számára keresett „biztos kikötõt”,

Lakossági tájékoztató (M85 gyorsforgalmi út)
Október 9-én a beruházó NIF Zrt. és a
kivitelezõ DS Konzorcium lakossági
tájékoztatást tartott az önkormányzat
dísztermében az M85 gyorsforgalmi út
III. rész, azaz a Nagylózs - Sopron-kelet
szakasz megépítésével kapcsolatban. Az
elõadást Kerékgyártó Attila a kivitelezõ
projektvezetõje tartotta. Hamarosan 2x2
sávos gyorsforgalmi út köti majd össze
Csornát és Sopront. A beruházással nem
csak a közúti menetidõ lesz kevesebb, de
sokkal kényelmesebben és
biztonságosabban lehet majd közlekedni
Gyõr és Sopron között, az út építése négy
szakaszban valósul meg. A Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
közbeszerzési eljárás keretében megbízta
a DS Konzorciumot az M85
gyorsforgalmi út III. és IV. szakaszok
kiviteli terveinek elkészítésével és
kivitelezési feladatainak elvégzésével.
Kerékgyártó Attila projektvezetõ
elmondta, hogy a DS Konzorcium
vállalta, hogy megtervez és megépít
mintegy 22 km 2x2 sávos gyorsforgalmi
utat és 28 mûtárgyat - köztük 2 öszvér
hidat és 1 acél vasúti hidat, továbbá
kialakít egy közel 800 méter hosszú

vasúti terelõvágányt,amit késõbb el is
bont. A hazai forrás felhasználásával
megvalósuló beruházás 2018.
tavaszán megkezdõdött, a Nagylózs
Sopron-kelet közötti 15,4 km hosszú
szakasz építésével, mely mintegy nettó
53 milliárd forintból készül el.
Az építés tervezett befejezése 2020.
december 31. Az elõadás után a
jelenlévõk feltehették kérdéseiket.
Többek között felmerült az a kérdés,
hogy a horgásztóhoz és Deutschkreutz
felé vezetõ földes út használható lesze, amelyre az a válasz érkezett, hogy
igen, biztosítva lesz az út. A következõ
kérdés a Kópháza - Harka közötti utat
érintette, hiszen a két települést össze
kötõ jelenlegi út megszûnik. Helyette
egy új út fog épülni, amelyre a Lila
Tehénnél lehet ráhajtani és úgy lehet
Harkát megközelíteni.
Kérdésként merült még fel a
mezõgazdasági területek
megközelíthetõsége, a DS
Konzorcium képviselõi elmondták,
hogy a tervezõ feladata, hogy nem
maradhat megközelíthetetlen terület,
így biztosítva lesz mindenütt az út.

Talán még õ maga sem gondolta, hogy a
felajánlása nyomán létrehozott Tudós
Társaság milyen biztos kikötõje lesz a
következõ két évszázadban a magyar
tudományosságnak is. Napjainkban pedig
az MTA számtalan közfeladatot is ellát.

KUTAK
Egyre több kérdés merül fel a kutak bejelentésével
kapcsolatban. Jelenlegi hatályos jogszabály
alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül
megépített vízi létesítményekre - az ásott és
fúrt kutakra egyaránt- vízjogi fennmaradási
engedélyt kell kérni az építtetõnek. A
rendelkezés szerint az építtetõ (tulajdonos)
mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése
alól abban az esetben, ha a 2018. január 1.
napját megelõzõen engedély nélkül létesített
kutakra legkésõbb 2018. december 31-ig
fennmaradási engedélyt kér.
A települési önkormányzat jegyzõjének
engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez,
amely
- nem érint karszt- vagy rétegvizet,
- 500 m3/év víz igénybevétel alatti,
- a kút épülettel rendelkezõ ingatlanon van,
- magánszemély a kérelmezõ,
- a kút háztartási igények (pl. locsolás) és/vagy
házi ivóvízigény kielégítését szolgálja,
- a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.
Tisztelt Lakók !
Mivel a jelenlegi jogszabály módosítás alatt áll,
2018. december 31-i idõpont változását
javasolják 2020. december 31-ére (törvénytervezet a parlament elõtt van,
legkorábban a jogszabályt december elején
fogadhatják el), és amíg az eljárásrendet
tisztázó jogszabály nem jelenik meg, addig a
tulajdonosoknak semmilyen kötelezettsége nincs.
Az eljárási rendet várhatóan a jövõ tavaszi
jogalkotási idõszakban határozzák meg. Kérem,
hogy a bejelentésekkel várják meg a következõ
tájékoztatásomat, ha már a jogszabály-módosítás
hatályba lépett.
Percze Szilvia
jegyzõ

Közmûvelõdés

Adventi gondolatok
“A karácsony úgy érkezik meg minden
esztendõben, mint maga a decemberi
hónap, havával és téli gondjaival,
költészetével. Akár a telet, mintha az
ünnepeket is elegendõ volna rábíznunk a
csillagok járására, hogy a nagy égi
mechanizmus engedelmesen, évrõl évre
meghozza számunkra. De ez nem így van.
Az ünnep nem csak „ránk köszönt”, az
ünnepet ki is kell érdemelnünk. Annak,
akinek az ünnepet már csak az idõ
körforgása hozza meg, annak számára
lassan kihûl a karácsony melege, kiürül
jelentése, míg végül kínos teherré válik.”
írja Pilinszky János.
Pilinszky sorait olvasva az embernek
kettõs érzése van, egyrészt azt látjuk, a
fogyasztói társadalom szeretné
megnyújtani a karácsonyi idõszakot. Sok
helyen már november elején karácsonyi
díszbe öltöztetik az üzleteket, ami még
szembetûnõbb, hogy a legtöbb
településen már ádvent elsõ vasárnapján
állnak a betlehemek. Másrészt pedig

Liturgikus programok a templomban

sokakból kiveszett az ünnep igazi
üzenete. A Szenteste meghittsége, a
család együtt ünneplése, közös ének,
imádság, közös éjféli szentmise, a
szeretet megélése.
Kedves Olvasók!
A döntés a miénk, melyik utat
választjuk? Milyenné tesszük
önmagunk és szeretteink karácsonyát?
Merünk-e a világgal és a korral dacolni,
a jelenbe hozzuk-e a régi karácsonyokat,
ahol a szereteten és az Istengyermek
érkezésén volt a hangsúly. A hajnali
szentmisék, közös gyertyagyújtások
ebben segítenek minket, a lelki
készületben. Tudjuk-e megélni az
emberiség ádventjét, merünk-e
megújulni hitben, gondolkodásban,
emberségben? Ember éld meg Isten
irgalmas szeretetét és jóságát, és ez által
te is légy irgalmas embertársaiddal.
Légy megbocsátó és békülékeny, ne élj
vissza mások jóságával.
Szarka Gábor
plébános

I. adventi gyertyagyújtás

Szommer Zoltán emlékére
Csak egy életen át tartó küzdelem ért
véget, nekünk mégis fáj. Küzdelem a
kenyérért, anyáért, megélhetésért,
egészségért, szeretetért, a társtalanság
elviseléséért, a befogadásért,
elfogadásért, a megtalált közösségért. Na
és a ritka örömökért: a szép virágok
díszéért, a ritka bálok táncaiért, a
Nefelejcs nyugdíjas klub és a falu
közösségének megbecsüléséért.

December 1. szombat 17.00 óra
I. adventi gyertyagyújtás, szentmise
December 6. csütörtök 06.00 óra
hajnali szentmise
December 8. szombat 17.00 óra
II. adventi gyertyagyújtás, szentmise,
Karácsonyváró énekek a templom
kórusának elõadásában
December 13. csütörtök 06.00 óra
hajnali szentmise
December 15. szombat 17.00 óra
III. adventi gyertyagyújtás, szentmise
December 20. csütörtök 06.00 óra
hajnali szentmise
December 22. szombat 17.00 óra
IV. adventi gyertyagyújtás, szentmise

Nem felejtünk! Csak nagyon fáj, hogy
már nem vagy köztünk. Hogy ezen túl
más díszíti a báli díszleteket, más
mondja a szerepedet, más nevettet
jelmezedben, más metszi meg a
közösségnek termõ almafákat. De õk is,
mint ahogyan mi, nem felejtünk, mert
veled gazdagabb, jobb lett az életünk.
Köszönjük!
Pferschy Donát

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk Önt és kedves családját
a nagycenki Alkotóházban tartandó
Adventi gyertyagyújtásra
2018. december 2-án 16:00 órától
Adventi imát mond:
Szarka Gábor nagycenki plébános
Köszöntõt mond:
Csorba János polgármester
Közremûködnek:
Pölcz Ildikó és a Cenki Hársfavirág
Citera és Énekegyüttes
“…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.”

(Juhász Gyula)
a szervezõ:
Friends of Europe Nagycenk Egyesület

Közmûvelõdés

Számítógépes tanfolyam

Halloween
Az eddigi évekhez hasonlóan idén is nagy
érdeklõdés mellett került megrendezésre
Nagycenken a Halloween-i party. Szokás
szerint a községháza elõtt a szervezõk
forralt borral, kakaóval, teával és véresrémes sütikkel várták az érdeklõdõket. A
gyerekek nagy örömére tökfaragásra is
volt lehetõség, ahol lelkesen készítették a
félelmetes töklámpásokat. A községháza
árusító helyén is különbözõ játékok és
meglepetések voltak, például
csillámtetoválások és szellemes körmök.

A gyerekek bátorság próba után
bemerészkedhettek a boszorkány
barlangjába, aki misztikus gömbjébõl
jósolt a kíváncsiskodóknak. Az est
nagyon jó hangulatban telt, kicsik és
nagyok egyaránt jól érezték magukat,
köszönjük mindenkinek, aki eljött.
Ezúton is köszönjünk a szervezõknek és
mindenkinek, aki részt vett abban, hogy
sikeres legyen a halloween-i este.

A Határok Nélkül Alapítvány
szervezésében számítógépes tanfolyam
kezdõdött Nagycenken! A tanfolyam célja a
45 év felettiek informatikai kompetencia
fejlesztése. A projekt az alapvetõ
informatika ismeretek tudását célozza meg,
amelyek segítségével a tanfolyam
résztvevõi számára olyan hasznos
tartalmak lesznek elérhetõk, amelyek
segítik õket a mindennapi élet során. Mint
például lakossági szociális pályázatok,
különbözõ szolgáltatások megismerése,
távol élõ családtagokkal való
kapcsolattartás lehetõsége, kedvezményes
vásárlási lehetõségek vagy éppen új
hobbik, érdeklõdési körök megismerése. A
tanfolyam jelenleg is zajlik, 9
résztvevõvel, akik értékes tudásra tesznek
szert. Jövõ év tavaszán egy újabb tanfolyam
fog indulni, a kezdési idõpontról késõbb
tájékoztatjuk az érdeklõdõket.

Ünnepi fények
Ki ne ismerné az adventi naptárat?
Gyerekeknek és felnõtteknek egyaránt
nagy öröm december elsejétõl nap, mint
nap kibontani egy-egy ajándékot, mely
szimbolikusan is jelzi az ünnepi
várakozást. Ezt az adventi
kalendáriumot tovább gondolva, terjedt
el az a szokás, hogy a különbözõ
települések lakói feldíszítsék saját
ablakukat, házukat vagy kertjüket, s jól
láthatóan elhelyezzék az adott nap
dátumát is. Az idei évben,
hagyományteremtõ szándékkal
Nagycenk is bekapcsolódik ebbe a
játékba. Úgy lett kitalálva, hogy az adott
napon elõre egyeztetett ablakban
megjelenik az aznapi dátum kivilágítva,
és égve marad Karácsonyig, hiszen az
otthonunkban az adventi kalendárium
sorszámai is láthatóak, és ha kinyitottuk
az aznapi ablakot, az nyitva marad, a mi
esetünkben este világítanak. Így
december 1-jétõl 24-ig naponta más-más
épületben villannak fel az ünnepi
fények. Ez a játék az összetartásról és
szeretetrõl szól.
Kedves Falubeliek!
December 29-én 15.30 órakor egy közös
sétára invitálunk mindenkit, amely során
végig járjuk az élõ adventi naptárunkat,

hogy megcsodáljuk a kivilágított,
kidíszített ablakokat némi meleg tea és
forralt bor társaságában. A találkozó az
önkormányzat elõtti téren lesz.
Szeretettel hívunk és várunk
mindenkit!
Kedves Gyerekek!
Titeket pedig egy játékra hívunk. A
játék célja, hogy felkeressétek az összes
kivilágított ablakot és leírjátok, hogy
melyik dátum, melyik utca, hányas
házán található. Az ehhez szükséges
feladatlapot az iskolában, az óvodában
és a 100 forintos boltban tudjátok
átvenni. A kitöltött lapokat a 100
forintos boltban tudjátok leadni,
december 28-ig. Egy szerencsés játékos
kerül kisorsolásra, aki ajándékban
részesül. Biztatunk mindenkit, hogy
minél többen vegyetek részt rajta!

Mikulás

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

Mikulásgyár

Mikulásgyár
2018
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 Soproni utcai virágboltban.
Az összegyûlt ajándékokat
a Mikulásgyárnak juttatjuk el.

EU Charta

Ifjúsági találkozó Tisno-ban
Az Vidéki Települések Európai
Chartája 2018-as évzáró ifjúsági
találkozója Horvátországban, Tisnoban került megrendezésre.
Nagycenkrõl Hegedûs Flóra Mártával
és Horváth Eszterrel vettünk részt.
Tisno falu Horvátország Sibenik Knin
megyéjében a Murter szigeten található.
A település félig a szárazföldön, félig a
szigeten fekszik, a szárazfölddel egy
felnyitható híd választja el. Tisno mellett
két másik falu is részt vett a rendezvény
lebonyolításában Jezera és Betina. A 670
kilométeres utat - felváltva vezetve -,
röpke 7 és fél óra alatt érkeztünk meg
Tisnoba. Rövid nyelvleckéket kaptunk
horvát nyelvbõl, csütörtökön este ezzel
ünnepelve a Nyelvek Európai Napját.
Lehetõségünk volt megismerni a horvát
szokásokat, a dalmát életérzést, a horvát
ételeket és szeptember végén úszni a
tengerben.A találkozó témája: Tolerancia
és szolidaritás, mint a jövõ Európájának
alapértékei. Az elmúlt két év eseményeit
és találkozóit összegeztük.A találkozó
nagyon jó hangulatban telt, 17 ország
képviseltette magát,4 nap alatt a sziget

mindhárom településén (Tisno, Jezera,
Betina) voltak programok, a szervezõk
figyeltek arra, hogy az elõadások
mellett a szigetet és a nevezetességeket
is megismerjük. Végigjártuk Jezera
mûemlékeit, megismertük értékeiket,
hagyományaikat, valamint a nagyon
érdekes fahajó gyártás múzeumot
Bettinában.A kulináris est folyamán a
magyar asztal roskadozott a rengeteg
étel-ital alatt. A helyiek és a résztvevõk

kóstolót kaptak szalámiból, dobos
szeletbõl, zserbóból, finom magyar borból,
pálinkából, igazán nagy sikere volt a
magyar ízeknek! Az elmúlt években Tisno
és Nagycenk között erõs baráti kapcsolat
alakult ki. Reméljük ez a jövõben is így
marad és még sok közös projektben
vehetünk részt együtt. Köszönjük a
szervezõ csapatnak!
HVALA!
Lukács Zsuzsanna

Projektzáró konferencia Strzy¿ów-ban
2018. október 18-22. között Charta
találkozón vettünk részt a lengyelországi
S t r z y ¿ ó w b a n , a m e l y a
„tolerancia és szolidaritás, mint alapvetõ
értékei a jövõ Európájának” nevezetû
projektzáró konferencia volt.
2018-ban hat találkozó volt: (Kannus
Finnország, Lasse- Ausztria, Neastved
Dánia, Nadur Málta, Starý Poddvorov
Csehország, Strzy¿ów Lengyelország)
A projekt fõ célja, hogy erõsítse az
együttmûködést a vidéki települések Európa
Chartájában résztvevõ partnerek között.
Ezeken a találkozókon a résztvevõk
megosztották egymással tudásukat,
tapasztalataikat és ötleteiket, hogyan is
lehetne a jövõ Európáját toleránsabbá és
szolidárisabbá tenni.
Strzy¿ówban október 19-én, pénteken volt a
találkozó hivatalos megnyitója. Az
ünnepségen a polgármester és a város
vezetése köszöntötte a vendégeket, majd
következett az úgy nevezett „workshop”,
amelyek során különbözõ projekt terveket
kellett készíteni a többi ország delegációival
közösen. Délután Strzy¿ów nevezetességeit
jártuk körbe, mint például a fõtér, a múzeum, a
városi galéria és a menekültek alagútja. Ezek
után a helyi templomban egy lélek- emelõ
szentmisén vettünk részt. Az est hátralévõ
része a helyi „pubban” telt, ahol kellemesen
elbeszélgettünk a delegáltakkal.

Másnap az utunk Rzeszów-ba vezetett, ahol
körbejártuk a város történelmi helyeit,
valamint megtekintettük a £añcut kastélyt.
Az estét a Strzy¿ów-i kulturális központban
töltöttük, ahol a helyi mûvészeti csoportok
mûsorral készültek nekünk. Elsõként a
színjátszók darabját láthattuk, majd a
júliusban Nagycenket is megjárt
néptánccsoport és a kamarakórus elõadása
következett,amelyek elkáprázatták a
vendégeket. Az est további része is a

kulturális központban zajlott, átadásra kerültek
a hivatalos ajándékok és egy helyi együttes
szolgáltatta a zenét. Vasárnap Lengyelország
talán legszebb városát látogattuk meg,
Krakkót, ahol igazán gyönyörû látványban volt
részünk. Hétfõ reggel ért véget a találkozó,
majd a viszontlátás reményében elköszöntünk
régi és új barátainktól. Köszönet illeti a
Strzy¿ów-i szervezõket az élményekben
gazdag hétvégéért.
Élõ Máté és Szabó Bence

Civil szféra

Kedves Hívek!
A hagyományteremtõ rendezvény azzal a
szándékkal valósult meg, hogy Fertõd
város és térsége településein élõk
összemérhessék erejüket, tudásukat,
találékonyságukat egy játékos vetélkedõ
keretében, új kapcsolatok, térségi
együttmûködések kialakítására
kerülhessen sor és mindezek mellett
tartalmasan szórakozhassanak a nézõkkel
együtt. A rendezvény Fertõd Város
Önkormányzata és az Alpokalja-Fertõ táj
Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében
került megrendezésre.
Az olimpiai játékok természetesen a
csapatok bevonulásával és az olimpiai
láng meggyújtásával kezdõdtek. Az
ünnepélyes köszöntõket a Himnusz közös
meghallgatása követte.

I. Vidék Olimpia Fertõdön
Nagycenket a „Cenki Tekik” csapata
képviselte. A csapatok saját
indulójukkal bemutatkoztak egymásnak
és a nézõknek, majd kezdetét vehette az
izgalmas verseny.Az egyes állomásokat
a térség történetéhez kapcsolódó
legendákhoz, hagyományaihoz,
gasztronómiájához kapcsolták.
Összesen 10 állomás került kialakításra,
amelyeken 10 csapat küzdött. Többek
között például A fertei halászok,
A Kékfrankos legendája, A lédeci létra
vagy éppen a Pocichterek puttonya.
Minden állomáson egy állomásvezetõ
és egy segítõ állt, akik elmondták a
csapatoknak a pontos feladatot és annak
végrehajtását, majd egy értékelõ lapon
értékelték a teljesítményt.

Leader látogatás
Október elején a Friends of Europe
Nagycenk szevezet vendégül látott egy 4
fõs delegációt Horvátországból. A
kezdeményezés Tisno alpolgármesterétõl,
Miljenko Mestrovtól származik. A dalmát
„Lag More 249 Leader Egyesület”
jövõbeli együttmûködések reményében
töltött nálunk egy hosszúhétvégét. A
Leader egyesület 4 fõvel képviseltette
magát. (Tisno, Zlarin, Sibenik és Tribunj
településekrõl érkeztek a vendégek) A
hétvége célja az egymástól tanulás, a
közös ötletelés volt.

A Friends of Europe Nagycenk
Egyesület és a Tisno-ból érkezett
delegáció

Az Alpokalja Fertõ Táj Vidékfejlesztési
Egyesület szervezésének köszönhetõen
ellátogattak Fertõszentmiklósra a
Leader központba, egy modern
tehenészetbe Hegykõn, a hegykõi
zöldségtermelõkhöz a Som családi
birtokra, az 1Csepp Pálinka házba,
Kópházára a horvát közösséghez.
Végigjártuk Nagycenk és Sopron
nevezetességeit és szombaton a
Fertõszéplaki Tökfesztiválon is
résztvettek.
Lukács Zsuzsanna

A „Cenki Tekik” csapata minden tudásukat
beleadva küzdöttek, a dobogóról épphogy
lecsúszva, a 4. helyet sikerült
megszerezniük a végig kiélezett csata
során. A rendezvény elérte a célját, hiszen a
résztvevõk mind kellemesen elfáradtak és
szép élményekkel térhettek haza.

Tökfesztivál
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata,
horvátországi testvértelepülésünk Tisno
Önkormányzata, a Nagycenkért
Alapítvány és Friends of Europe
Nagycenk Egyesület közösen jelent meg
a fertõszéplaki Tökfesztiválon.
A fesztiválon egy kiállító asztallal,
finomságokkal, szórólapokkal,
ismertetõkkel vettünk részt.
Percze Szilvia jegyzõ asszony, Pölcz Ildikó,
Pferschy Donát és jómagam szépen
dekorált asztallal, finom környékbeli
borokkal, valamint Tóth Etelka néni által
elõkészített, és ott általunk helyben kisütött
„tökölõ”-vel kínáltuk az érdeklõdõket, ami
egy kelt tésztából sült finomság,
„borkorcsolya” volt, tésztájában
sütõtökkel.
Hatalmas érdeklõdõ közönség volt, akik
szinte választani sem tudtak a sok-sok
finomságból. A színpadon folyamatosan
fellépõ zenekarok, kórusok szerepeltek,
kézmûvesek kínálták szebbnél szebb
portékáikat.
Az egyik oldalon a fertõszentmiklósi
önkormányzat, a másikon az õ erdélyi
testvértelepülésük, velünk szemben a
fertõbozi önkormányzat képviseltette
magát.
Vidám, ragyogó napsütéses, zenebonás
nap volt, horvát vendégeink is remekül
érezték magukat!
Ajánlom mindenkinek, hogy jövõre
látogasson el erre a rendezvényre!
Lukácsné Kolonits Zsuzsanna

Aktuális

Labdarúgás-utánpótlás
Véget ért az õszi szabadtéri szezon a
nagycenki utánpótlás csapatok számára.
Mozgalmas volt az õszi szezon, hiszen
nagyon sok mérkõzést kellett játszani. Sok
új játékos érkezett hozzánk, akik hamar
beilleszkedtek a közösségbe. Köszönet
illeti az ifjú focisták hozzáállását, hiszen
motiváltan és lelkesen jártak az edzésekre
és a mérkõzéseken is szépen helytálltak.
Köszönet az edzõknek a munkájukért, a
szülõknek a támogatásért és a szurkolásért.
Télen sem állnak le az edzések, hiszen nem
sokára kezdõdnek a téli teremtornák.
Hajrá Nagycenk!

Az Aranypatak Horgászegyesület hírei
Horgászegyesületünk mozgalmas évet
zár. A tavaszi haltelepítés után, hamarosan
sor kerül az õszi telepítésre. Terveink
szerint pontyot és kárászt fogunk a tóba
helyezni. A következõ év elején majd
keszegek és ragadozó halak is kerülnek a
tóba.
Az idei versenyeink a szokásos
népszerûséggel, sok résztvevõvel
kerültek megrendezésre. Legnépszerûbb
a csapatverseny volt, amin két fõs baráti
társaságok mérték össze a tudásukat és a
szerencséjüket komoly nyereményekért.
A horgásztó körüli villamos berendezések
kiépítése elkészült, hamarosan
használhatóvá válik. Az autópálya

kivitelezése és az egyéb egyesületi
építések miatt mindenkit fokozott
óvatosságra kérünk!
Felhívjuk a horgásztavat látogató
lakosok figyelmét, hogy hideg idõ
esetén a tó befagyott jegére menni
szigorúan Tilos és Életveszélyes! A
felelõtlen viselkedésbõl eredõ
balesetekért 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!
Tagságunk még korlátozott számban
bõvíthetõ, a jelentkezõket szeretettel

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk
Adorján Szilveszter Tiborné
sz.:Dandóci Zsuzsanna

Gratulálunk!

Szommer Zoltán

(1953-2018) Németh Virág (2018.08.22.)
Németh Annamária és Németh Tamás
(1954-2018) kislánya

Némethné Sipos Mária
sz.:Sipos Mária

(1936-2018)

Hideg Lajosné
sz.: Filátz Márta Terézia

Ballai Gellért (2018.10.10.)
Ballai Petra és Ballai Gergõ kisfia

(1955-2018) Lendvai Noel (2018.10.11.)
Kufcsák Fruzsina és Lendvai Szilárd
Norbert kisfia
Major Lászlóné
sz.:Csetkovics Mária Katalin (1949-2018)
Botka Benett (2018.10.27.)
Markó Istvánné
Katona Szilvia és Botka Norbert kisfia
sz.:Horváth Anna
(1931-2018)
Szommer László

(1960-2018)

várjuk, tájékoztatást a belépés feltételeirõl
az egyesület vezetõségétõl,illetve majd a
2019. év eleji rendes ügyfélfogadási
idõpontokban kérhetnek.
Aktuális híreinket megtalálják az egyesület
Facebook oldalán (Aranypatak
Horgászegyesület Nagycenk), illetve a
készülõben lévõ honlapunkon:
www.aranypatakhe.hu
Várjuk a tisztelt horgásztársakat és az
érdeklõdõket!
Üdvözlettel:
Az egyesület vezetõsége

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

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

