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JELMEZBÁL 2019
Az idei jelmezbál is a
várakozásoknak megfelelõen,
kiválóan sikerült. Ami
köszönhetõ a szervezõk és
segítõik összehangolt, nagyszerû
munkájának, az ételeket italokat
biztosító Panoráma étteremnek,
a kiváló erdélyi zenészeknek, a
táncprodukcióknak és
természetesen nem utolsó sorban
a vidám, szórakozni vágyó,
jelmezes ill. „civil” ruhás
vendégseregnek is.

Köszönet mindezért a
szervezõknek és valamennyi
segítõnek!
Meglepetés tánc

2019. Bálkirálynõ és
Bálkirály gyõztesei

VI. NAGYCENKI JELMEZBÁL
NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS A
CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁVAL

Önkormányzati hírek
Polgármesteri beszámoló
A képviselõ testület január 31-én tárgyalta
az elõterjesztett költségvetést és 601 millió
forint bevételi és kiadási fõ összeggel 84
millió forint tartalékkal elfogadta. A
költségvetés a kiadási oldalon rögzíti a
folyamatban lévõ beruházásaink idei évre esõ,
fennmaradó részét (óvoda, bölcsõde,
egészségház, próbaterem, tûzoltó õrs)
összesen 110 millió forintban. Ezen felül az
idei évre terveztük a Cukorgyári út és a
Soproni utca végének az aszfaltozását 35
millió forintértékben. A Fertõboz felé vezetõ
úton a Múzeumvasút parkolójától az új
tûzoltó õrsig közvilágítás kiépítését,
költsége 8 millió forint. Ez a Széchenyi
Village-ban lakók biztonságos gyalogos
közlekedését fogja szolgálni. Megvalósítása
után kezdeményezzük a kormányhivatalnál a
helységnév tábla áthelyezését a lakópark
végébe. A temetõ fejlesztését folytatjuk a
ravatalozó elõtetõ építéssel, térburkolással és
a mauzóleumtól a ravatalozóig gyalogjárda
építéssel. A beruházás elkészülte után a
temetési szertartás visszakerül a
ravatalozóba. Költsége 30 millió forint. A
folyamatban lévõ és az újonnan tervezett
beruházásokat legkésõbb szeptember
közepéig be kell fejezni, ki kell fizetni és
hivatalosan le kell zárni, mert önkormányzati
választások lesznek. A képviselõ testület a
tartalékot is úgy határozta meg - 84 millió
forint - hogy az újonnan megválasztott
testületnek a mozgás tere, lehetõsége az
indulás pillanatában biztosított legyen. Civil
szervezeteink (Friends of Europe Nagycenk

- 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 !
Az eljárásrendet tisztázó jogszabály
várhatóan idei év tavaszán kerül
megalkotásra, ezért kérem, figyeljék
majd a jövõben is errõl való
tájékoztatómat,mivel valószínû,
hogy különbség lesz az ásott és fúrt
kút bejelentése, annak idõbeli
megépítése…stb. között.
Jelenleg nincs tennivalójuk!

gondjaikkal csak az önkormányzathoz kell,
hogy forduljanak. Tavalyi év elején
elindítottuk Nagycenk új rendezési tervének
elkészítését, ez egy másfél éves, több lépcsõs
folyamat. Felhívtuk az Önök figyelmét, hogy
ingatlanjaikkal kapcsolatos változtatásokra
most van lehetõség, az igényeket a képviselõ
testület elfogadta és a településtervezõk a
rendezési terv koncepciójába beépítették. A
kérvényezõkkel egyenként településfejlesztési
szerzõdést kötünk, melyben meghatározzuk a
településfejlesztési hozzájárulás összegét. A
kért változás csak a szerzõdés aláírását
követõen kerülhet rögzítésre, a szakhatóságok
és a megyei Fõépítész által elfogadott
r e n d e z é s i t e r v b e . To v á b b i k é r é s e k
elfogadására már nincs lehetõségünk. Az
elmúlt év júniusában történt sajnálatos viharkárt
követõen, a lakóingatlanok kertjeiben
keletkezett, nagy mennyiségû zöld hulladék
elhelyezésére, kijelöltünk egy helyet. Ez a
lehetõség csak arra az idõszakra szólt, zöld
hulladék és egyéb építõanyag, ipari
hulladék elhelyezése szigorúan tilos!!!
Bizonyított természet károsítás esetén a
legszigorúbban fogunk eljárni, az elkövetõ egy
ideig nem fogja elfelejteni. A kormány Magyar
Falu néven településfejlesztési pályázatot
indít, ebben lehetõség lesz járdaépítésre
pályázni, kérem a türelmüket ebben a
témakörben. Az M85 autóút építés érdekében,
Nagycenk külterületén, az ideiglenes aszfalt és
betonkeverõ teleptõl észak- nyugatra, a tölgyes
erdõ alatt, útépítõ anyag kitermelés kezdõdött.
A gyorsforgalmi út építését a DS Konzorcium
végzi, melynek vezetõ tagja a Dömper Kft,
konzorciumi tag Subterra- Raab Kft. A Dömper
kft alvállalkozója az ÖKO TECT Kft a GyõrMoson Sopron Megyei Kormányhivataltól
kapott engedélyt a 044/2 hrsz 26 hektár területû
544 AK értékû rét mûvelési ágú ingatlan teljes
területének más célú hasznosítására. A kft 48
millió forint földvédelmi járulékot fizetett a
magyar államnak. Az ÖKO TECT Kft a
Ve s z p r é m M e g y e i K o r m á n y h i v a t a l
Bányászati Osztályától kapott engedélyt az
ingatlanon célkitermelõhely létesítésére.
A határozat alapján a kft engedélyt kapott 1,6
millió köbméter útalap anyag kitermelésére, a
kitermelt anyag felett tulajdont nem szerez az a
magyar állam tulajdona marad és kizárólag
csak az M85. sz. autóút építéséhez
használható fel, kereskedelmi forgalomba
nem hozható. Az egész területen lehordták a
humuszt és az deponálásra került. A kitermelést
követõen, az útépítés során a nyomvonalon
kiszoruló, útalapba nem használható, nem
tömöríthetõ anyagot a bányagödörbe hordják
és ezzel betöltik. A végén a deponált humusz
réteget visszaterítik és az egész terület
visszakerül az eredeti rét mûvelési ágba.

Percze Szilvia
Jegyzõ

Csorba János
Polgármester

és a Nagycenkért Alapítvány) pályázatokat
nyújtottak be a Leader egyesülethez az
alkotóház fejlesztésére (nyitott szín,
térkövezés, tároló helyiségépítés)
rendezvényhez székek vásárlására és
kulturális rendezvények szervezésére és
nyertek kb. 10 millió forint értékben, ezzel
nagy terhet vállaltak és nagy szolgálatot
végeztek Nagycenk érdekében. Köszönet
érte. Az óvodai pályázatunk határidejét
sikerült meghosszabbítani február 28-ról
április 30-ra, így a külsõ homlokzat
szigetelés és színezés minden gond nélkül
kivitelezhetõ. A bölcsõde készen van,
jelenleg az udvari játszótér és a kerítés
építése folyik, valamint elindítottuk az
engedélyeztetési eljárást. Április 1-én
indulnia kell a bölcsõdének, a felvételiket
Nemes Viktória óvodavezetõ asszony
intézi. Az önkormányzat határozott a
temetõ egyházi tulajdonból önkormányzati
tulajdonba vételérõl, a szerzõdéskötés
folyamatban van, az átadás ingyenesen
történik. A tulajdonjog szerzéssel a
temetõbe tervezett fejlesztések már
önkormányzati vagyonba történõ
beruházásnak számítanak. A Széchenyi
Mauzóleum üzemeltetése továbbra is az
Eszterháza Központhoz tartozik. Az
önkormányzat szintén határozott a
Széchenyi Village lakópark
közmûveinek, közterületeinek, ingyenes
önkormányzati tulajdonba vételérõl, a
szerzõdéskötés folyamatban van. Ezzel
az itt élõ nagycenkiek, közösségüket érintõ

Kutak
Tisztelt Lakók!
Korábbi Cenki Híradóban írtunk a kutak
bejelentésével kapcsolatban, melynél
módosították a korábbi jogszabályt.
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 2020. december 31- ig
fennmaradási engedélyt kér.
A települési önkormányzat jegyzõjének
engedélye szükséges az olyan kút
létesítéséhez, amely

Közmûvelõdés

December végi események
Hagyományteremtõ szándékkal elõször
hirdettük meg az “ünnepi fények”
elnevezésû játékot. Köszönetünket
fejezzük ki mindenkinek, aki részt vett a
játékba és ablakaikat ünnepi fényekbe
borították. Szintén köszönet illeti azokat
a gyermekeket, akik kitöltötték a
feladatlapot és felkeresték az összes
kivilágított ablakot. Végül a szerencsés
nyertes Marton Zsolt lett, ezúton is
gratulálunk neki.
December 29-én egy séta is indult az
ablakok felkeresésre, a lelkes kis csapat
jó hangulatban járta a falut.

2018-as évvégén is megrendezésre került
a szilveszteri, óévbúcsúztató futás Pölcz
Zoltán szervezésében. A nagyjából 4 kmes távra szép számban érkeztek a
sportolni vágyók. Kicsik és nagyok
egyaránt lelkesen teljesítették a távot, a
futás jó hangulatban telt, mindenki
kellemesen elfáradt. A célba érkezésnél
finom forralt bor, meleg tea és
harapnivaló várta a megfáradt
versenyzõket.
Köszönjük a résztvevõknek, hogy
eljöttek valamint a szervezõk munkáját
is.

December 30-án, került
megrendezésre a hagyományos
utcabajnokság. Nyolc csapat küzdött
a kupáért, izgalmas és sportszerû
mérkõzéseket láthattak a kilátogatók.
A képzeletbeli dobogó harmadik
fokára a
Rákóczi utca csapata
állhatott fel, miután egy szoros
mérkõzésen legyõzték a Tûzoltók
csapatát. Végül a Játszótér utca
megvédte címét, miután a döntõben
büntetõ párbaj után legyõzték a
Békavár csapatát.
Gratulálunk minden résztvevõnek!
2019-ben december végén ismét lesz
utcabajnokság, amelyre szeretettel
várjuk az új csapatok jelentkezését is.

2018-as évvégén is megrendezésre került a
nagycenki kártya bajnokság. 17 csapat
nevezett, már a csoportmérkõzések is
izgalmas, kiélezett párharcokat hoztak. A
csoportok elsõ két helyezettjei
folytathatták a versenyt az elsõ helyért, a
többi csapat pedig a vigaszágon küzdött
tovább. Az egész napos játékot végül a
Czenki Dávid-Neubauer Nándor páros
nyerte meg. A bajnokság jó hangulatban
telt, gratulálunk minden részvevõ
csapatnak!

Közmûvelõdés

Emléktûz gyújtás

Albert Ferenc
A Doni Hõsök emlékére
részlet
Kínkeserves halált szórtak
a katyusák, a lövegek.
Lánctalpaknak vaskarmai
taposták az élõket…,
a megdermedt tetemeket.
Don-kanyari mészárszéknek
sarkig tárva ajtaja.
Kétszázezer magyar honvéd
a vágóhídra hajtva,
a haza nem így akarta!
És nem jõ tábori levél,
nem mesél a nyírfakéreg;
anyák szeme könnyben úszik,
gyászruhában feleségek,
Apa nélkül nõ a gyermek.
Nekünk csak emlékeznünk kell!
Megköveteli a hála!
Honért adták életüket,
égjen érettük a gyertya…,
s az örök mécses lángja!

Hetvenhat éve, 1943. január 12-én
indította meg támadását a szovjet
Vörös Hadsereg a Don-kanyarban,
melynek következtében a 207 ezer fõs
2. magyar hadsereg mintegy 120 ezer
katonája vesztette életét. Idén 18.
alakommal emlékeztünk meg a doni
hõsökrõl Nagycenken. Az emléktûz
gyújtáson a Nefelejcs Nyugdíjas klub
tagjai valamint az Általános Iskola
közremûködésével tisztelegtünk azon
magyar és nagycenki katonák emléke
elõtt, akik a Don-kanyarnál hõsi halált
haltak.

Hagyományõrzõ disznóölés
Negyedik alkalommal került
megrendezésre Nagycenken a
hagyományõrzõ disznóölés. A szervezõk
célja, hogy Nagycenken is megõrizzük a
disznóölés hagyományát és kihasználjuk
közösség kovácsoló erejét. A reggeltõl

estig tartó esemény jól hangulatban telt,
amihez finom ételek is társultak.
Az egyesületek összefogása nélkül ez
nem jöhetett volna létre, köszönet
mindenkinek, aki bármilyen módon
kivette belõle a részét.

A Nefejelcs Nyugdíjasklub tagjai
is közremûködtek

Közelgõ rendezvényeink
Február:
02.23. Egyházközségi bál
Március:
03.03. Téltemetés
03.15. Március 15-i ünnepség
03.15-16. Szalai Gergely emléktorna
03.23. Kapocs-Kupa Országos
verseny (Nagycenk Község Önkéntes
Tûzoltó Egyesülete)
Április:
04.05. Széchenyi István halálának
159. évfordulója - ünnepség
04.06. Széchenyi emlékhelyek túra
04.11. Költészet napja
04.12. Jótékonysági könyvvásár
04.13. Húsvéti játszóház
04.21. Locsoló bál
A rendezvények idõpontja változhat,
illetve bõvülhetnek az események.
Részletekrõl további tájékoztatást a
hirdetõtáblákon és az interneten
találhatnak. (www.nagycenk.hu illetve a
Cenki Híradó facebook oldal)

Nyugdíjas klub
Az idei évben is színes és változatos
programokkal készülünk a nyugdíjas klub
tagjai részére. Szeretettel hívunk és várunk
minden régi és új tagot a rendezvényekre!
Nyugdíjas klub program ajánlat:
Idõpont: Február 25. 16 órától
Helyszín: Önkormányzat dísztermében
Program: Társasjáték, vidám játékok,
közös idõtöltés
Idõpont: Március 11.
Helyszín: Zolgiz Ételbár
Program: Nemzetközi nõnap
megünneplése
Idõpont: Március 25.
Helyszín: Önkormányzat alagsor
Program: Játszóház, kézmûves
foglalkozás, húsvéti készülõdés
Idõpont: Április 11.
Helyszín: Önkormányzat dísztermében
Program: Költészet napi vidámság
Idõpont: Április 29.
Helyszín: Önkormányzat dísztermében
Program: Nyugdíjas klub Anyák napja
Pontos idõpontok a késõbbiek folyamán.
További információ, kérdések: Szabó Bence
Telefon: +36304894396
E-mail: konyvtar@nagycenk.hu

Civil szféra

Az Aranypatak Horgászegyesület hírei
Február 10-én lezajlott a horgászegyesület
éves rendes közgyûlése, amelyen a tavalyi
éves beszámolón kívül az idei évre
érvényes szabályokról, versenyekrõl,
haltelepítésekrõl is megállapodott a
tagság.

szaporulatot segítik, hogy így is
bõvüljön a szép számú halsereg.
A tagfelvétel iránt érdeklõdõket
szeretettel várjuk, tájékoztatást a
belépés feltételeirõl az egyesület
vezetõségétõl, illetve majd a 2019. év
eleji rendes ügyfélfogadási
Az elmúlt évben két alkalommal, összesen idõpontokban kérhetnek.
20 mázsa hal került a horgásztóba, amelyet
idén tavasszal újabb 7 mázsa ponttyal, és Továbbra is kérjük a horgásztavat
2-3 mázsa keszeggel bõvítünk. A látogatók figyelmét, hogy a tó jegére ne
napijegyes horgászok magas száma, a lépjenek mert balesetveszélyes, illetve
versenyeken is tapasztalható magas az építkezések miatt körültekintõen
fogások mutatják a tó növekvõ közlekedjenek a tóparton! Kérjük,
halállományát. A jó hírünk, hogy a m i n d e n k i ó v j a é s v é d j e a
horgásztavat és õrizze meg a
napijegy ára továbbra is 3.000 Ft.
természeti környezetét!
Az idei évben a következõ idõpontokban
lesznek a horgászversenyeink, amelyeken A 2018-évi fogási naplókat február 28minden állami horgászjeggyel rendelkezõ ig adhatják le a tagok. A 2019. évi
horgászt és az érdeklõdõket is szívesen fogadóid õpontokról hamarosan
tájékoztatást adunk elérhetõségeinken.
látunk:
Az elsõ fogadónap idõpontja:
Április 14. évadnyitó horgászverseny
február 22. 18-20 óra. Helyszíne az
Május 11.- ragadozó horgászverseny
Május 26. a pontytilalmat felszabadító önkormányzat épülete. Reményeink
szerint már az éves területi jegyek is
horgászverseny
vásárolhatók lesznek, illetve még a
Június 9. pénzdíjas csapatverseny
horgászkártya regisztrációra is lesz még
A napijegyesek számára a legnagyobb lehetõség.
elvihetõ hal súlya 3 kg, de egy nap
maximum 5 kg nemes hal vihetõ el. Egyéb Aktuális híreinket megtalálják az
halakból, mint a kárász vagy a keszeg 3 kg e g y e s ü l e t F a c e b o o k o l d a l á n
a napi limit. Bizonyos halfajokat ( A r a n y p a t a k H o rg á s z e g y e s ü l e t
Nagycenk), honlapunkon:
méretkorlátozással is védünk:
Süllõ: elvihetõ 40-60cm között, a www.aranypatakhe.hu
súlykorlátozásoknak megfelelõen.
Csuka: elvihetõ 40-80cm között, a Várjuk a tisztelt horgásztársakat és az
érdeklõdõket!
súlykorlátozásoknak megfelelõen.
Harcsa: a legkisebb elvihetõ hal súlya 10
Üdvözlettel:
kg, 10 kg alatti harcsa nem vihetõ el.
Az egyesület vezetõsége
A compó egész évben védett hal. A
különbözõ korlátozások a természetes

Általános Iskola
Kedves Szülõk,
Nagycsoportos Óvodások!
A Nagycenki Széchenyi István Általános
Iskola barátságos környezetben, tapasztalt
pedagógusokkal várja azokat a
nagycsoportos óvodásokat, akik 20192020-as tanévben kezdik meg iskolai
tanulmányaikat. Iskolánk alaposabb
megismeréséhez és a leendõ elsõs tanító
nénivel való találkozásra lehetõséget
biztosítunk nyílt napunkkal, iskolába
hívogató programjainkkal. Nyílt
napunkon bepillantást nyerhetnek az
érdeklõdõ szülõk az iskola, élet egy
tanórájának hangulatába. Játszóházi
programunkon élményekben gazdag
programot kínálunk az óvodásoknak sok
játékkal, énekkel, kézmûves
foglalkozással.
Szeretettel várjuk Önöket és
gyermekeiket az alábbi programokra:
Tájékoztatás etika/ hit és erkölcstan
oktatásról: 2019. március
Nyílt napok: 2019. március
Játékdélután:2019.02.19. kedd
Programjainkról, iskolánkról bõvebben
tájékozódhatnak
honlapunkon:
http://cenksuli.honlapepito.hu/
vagy érdeklõdhetnek telefonon:
06-99/532-034
Hüse Gabriella
Igazgató

Civil szféra

Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Tisztelt Cenki Híradó olvasók!
A 2019-es év elején újra fontos
momentumok voltak Nagycenk Község
Önkéntes Tûzoltó Egyesületének
életében, s a következõ idõszak is
feladatokat állít elénk, így az elmúlt és
elõttünk álló eseményekbõl szeretnék
kiemelni néhányat.
Január 26-án került sor az egyesület
rendszerbeállító gyakorlatára. Ezen a
gyakorlaton kell az egyesület tagjainak
bizonyítaniuk azt, hogy az önállóan
beavatkozói feladatokra felkészültek
elméletben és gyakorlatban egyaránt,
valamint a megfelelõ állóképességgel is
rendelkeznek. A készenlétben tartott
felszereléseink alkalmasságát szintén
vizsgálják szakmai elöljáróink. A
gyakorlat során, mely az átépülõ
szertárunkban volt megtartva, az alábbi
feladatok vártak kollégáinkra: bejárat elé
dõlt fa eltávolítása motoros láncfûrész
segítségével, füsttel telítõdött
helyiségekben való személykeresés és
mentés légzésvédelem használata mellett,
illetve természetesen feltételezett tûz
oltása zárt helyiségekben. 23 tagunk
teljesítette a támasztott követelményeket a
gyakorlat során, akik közül a jövõben 7 fõ
láthat el tûzoltásvezetõi feladatokat. Ezzel
újabb 1 évig segítjük Önöket vállalt
területünkön - a 4 településen-, valamint
nyújtunk segítséget a soproni hivatásos
kollégáknak a mûködési területükön. A
gyakorlat értékelése után kollégánk,
Horváth Rezsõ 50. születésnapi
köszöntése és a közös ebéd oldotta a
feszültséget, majd estébe nyúlóan
beszélgettünk jó hangulatban. Az elsõ
hetekben az egyesület mentõ
tevékenysége során elõfordulni tudó
események közül pár nap leforgása alatt
széles palettán avatkoztunk be. Részt
vettünk közlekedési baleset
felszámolásában valamint útakadályt
képzõ kidõlt fa eltávolításában, mely
események a mûszaki mentések nagy
részét teszik ki. Tûzesetek tekintetében
egy nem rendeltetésszerûen füstölõ
kémény adott feladatot, szabadtéren pedig
zöldhulladék tüzének elhúzódó oltásából
vettük ki részünket. Az új szertárban
folyamatosan végezzük az aktuális
munkákat most leginkább beltéren, részt
vállalva továbbra is a modern létesítmény
kialakításából. Aktuálisan a villamos
rendszer kiépítése zajlik a szerállásokban.
Megtörtént a két épületrész egybenyitása,
mely egy újabb jelentõs lépés.A régi
épületben a gipszkartonozási munkák a
végéhez közelednek, a végleges terek
kialakulóban vannak. A burkoláshoz való

elõkészületek a régi burkolatok
feltörését és leverését foglalták
magukba, mely munkafolyamatok
szintén megvalósultak. Legnagyobb
küzdelmünk a kõmûves munkák
elvégzése, hiszen bár sokan vagyunk az
egyesületben, ez mégis hiányszakma
nálunk, így ezekben a feladatokban
csak jelentõs idõ ráfordítással tudunk
minõséget teremteni. A régi
csõszerelvények is eltávolításra
kerültek az épületbõl, így a pince is
hasznos térré változott már. A régi
épület homlokzatát felmértük, azt az új
épülettel azonos burkolattal fogjuk
ellátni, így egy esztétikus külsõt adva
annak is. A jövõben ezen a területen
még rengeteg munka vár ránk, amelyet
igyekszünk legjobb tudásunk szerint
megoldani, és a területen egy modern
létesítmény kialakításában továbbra is
szerepet vállalni. Az utolsó cikkünkben
megfogalmazott téli aktualitásokra még
mindig szeretnénk felhívni a
figyelmüket, hiszen tavaszig még több
h é t á l l e l õ t t ü n k .F i g y e l j ü n k a
továbbiakban is környezetünk
történéseire, hiszen ezzel bármikor

életet menthetünk! Március 23-án
egyesületünk Országos Kapocs Kupa
versenyt rendez a Tornacsarnokban.
Ezen a versenyen minden tûzoltónak
meghatározott feladatokat kell
végrehajtani a kismotorfecskendõ
szívóoldali szerelés feladat végrehajtása
során, melyet az értékelõ bírók bírálnak.
Több fordulóban kerül sor a selejtezõkre,
majd a kiesés rendszer lebonyolítására. 10
órakor kezdõdik a verseny, tisztelettel
várjuk Önöket is a rendezvényen. A
tavalyi évben többen segítséget
nyújtottak már nekünk adójuk 1%ának felajánlásával, melyért szeretnénk
köszönetet mondani. Ez a bevételi forrás
is hozzájárul az egyesület fejlõdéséhez,
zavartalan mûködéséhez, így erre a
forrásra is szeretnénk nagyobb hangsúlyt
fektetni, ezért ebben a cikkben is kérjük,
hogy egyesületünket minél többen
támogassák idén is:
Adószámunk: 18539604-1-08
Kedvezményezett:Nagycenk Község
Önkéntes Tûzoltó Egyesülete
Ragats Péter
Parancsnok

Kisállat kiállítás
2019. január 19-20-án ismét
megrendezésre került kicsiny
falunkban a kisállat kiállítás. Pénteki
napon, 18-án ellátogattak az iskolások
és óvodások is a csarnokba, hogy
megnézhessék a kisállatokat.
A Soproni Madármentõknek
köszönhetõen a gyerekek számára egy
érdekes kiselõadást tartottak a helyi
madármentõk. Összesen 460 galamb, 9
nyúl, 40 baromfi és 60 díszmadár került
bemutatásra.Idén a Gróf Széchenyi
István Díjat Weninger Ernõ mondain
fajtájú galambja, a Nagycenk Díjat
Hartmann Werner amerikai helmet
fajtájú galambja nyerte. Sok helyrõl
érkeztek kiállítók, mint Zalaegerszeg,
Gyõr, Csaprendek vagy Szlovákia.
Ezúton szeretnénk megköszönni
minden támogatónknak, résztvevõnek
és látogatónak, hiszen nélkülük nem
jöhetne létre ez a kiállítás.

2019-es BÖRZE idõpontok:
03. 17.
04. 21.
05. 19.
06. 16.
06. 21.
08. 18.
09.15.
10. 20.
11. 17.
Pölcz Éva

Egyházközségi hírek

Keresztény vagyok vagy vallását nem gyakorló keresztény?
Napjainkban a kereszténység komoly
problémával küzd Európában és benne
Magyarországon is. Ma amikor szabad a
vallás gyakorlása, szabadon lehet a
templomba menni, hitoktatásban
részesülni, sõt az iskolákban órarendi
kereteken belül van a hittan, azt látjuk,
hogy sokan inkább az „etikát” választják,
mert ott nem kell szentmisére járni. Sok
magát kereszténynek mondó ember nem
vállalja a keresztények gyakorlati életét.
Fiatal ember siet az Üdvözítõ elé felteszi a
lehetõ legfontosabb kérdést, mely emberi
elmét valaha foglalkoztatott:
„Jó Mester! Mit cselekedjem, hogy az
örök életet elnyerjem?” (Mk 10,17).

Az Úr pedig röviden csak annyit felel:
„Ha… az életre be akarsz menni, tartsd
meg a parancsolatokat”. A tízparancs
megtartása kétségkívül magában is
elégséges lett volna, ha Isten az embert
magasabb világrendbe fel nem emeli,
természetfeletti célra, a kegyelmi életre
és saját örök színe-látására meg nem
hívja. Minthogy azonban az Úrnak az
emberrel ily jóságos és fenséges célja
van, megfelelõ eszközökrõl és
irányításról is kellett gondoskodnia. Az
Újszövetségben az Anyaszentegyház
által adja meg. Az Egyház a lelkeket
földi vándorlásukban az ég felé vezeti, s
parancsai által kalauzolja.

Mondhatjuk azt is, hogy az egyház
parancsai Isten földi családjának házi
szabályai. Az Egyházba belépni mindenki
tartozik, mihelyt annak igazságát s egyedül
Üdvözítõ voltát megismerte; az
Anyaszentegyház öt parancsának
megtartására azonban csak azok kötelesek,
akik a szent keresztség által az Egyház
tagjainak sorába léptek.
A Z A N YA S Z E N T E G Y H Á Z Ö T
PARANCSOLATA
1. A vasárnapot és a kötelezõ ünnepeket
szentmisével és pihenéssel szenteld
meg!
2. A pénteki bûnbánati napokat és a
parancsolt böjtöket tartsd meg!
3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti
idõben áldozzál!
4. Házasságodat az Egyház törvényei
szerint kösd meg, és gyermekeidet
katolikus módon neveld!
5. Az Egyházat anyagi
hozzájárulásoddal is támogasd!
Az egyházközség minden tagja
részesedik az egyház küldetésében, ezért
valamennyien tevékenyen vegyünk részt
annak életében és apostoli munkájában.
Plébániai hírek:
A téli idõszámitás alatt a szentmisék
rendje:
Csütörtök: 17.00 óra
Szombat: 17.00 óra
Vasárnap: 09.00 óra
A Plébániai Tanácsadó Testület döntése
szerint 2019. január 1-tõl Nagycenken az
egyházi hozzájárulás keres õk és
nyugdíjasok esetében egységesen évi
5000,- ft. személyenként.
Az összeg befizethetõ a Nagycenki
Plébánia számlájára Nyugat Takarék:
59500337-10001222
vagy a templomban található sárga csekken
illetve a szokott módon az egyházi
adószedõnél. A befizetett egyházi
hozzájárulással biztosítjuk a templom és
plébánia mûködését (alkalmazottak
bérének kifizetése, közüzemi számlák,
fenntartási és felújítási költségek)
Külön szeretném felhívni az elmúlt évben
Nagycenkre költözõk figyelmét,
amennyiben római katolikus vallásúak
legyenek kedvesek a Plébánián is
bejelentkezni.

Szarka Gábor
Plébános

Aktuális

Labdarúgás
Az önkormányzat az idei évben
szeretne egy tavaszi kispályás
labdarúgó bajnokságot szervezni, ha
van rá igény. A bajnokság áprilisban
kezdõdne és a csapatok létszámától függ,
hogy meddig tart. Mindenki játszana
mindenkivel, minden héten hétfõn
lennének a fordulók. Szeretettel várjuk a
csapatok jelentkezését, március 18-ig.
A mérkõzések 6+1-es létszámban
zajlanak, cserék folyamatosak. Egy
csapatban minimum 7 embernek kell jelen
lennie, hogy ki tudjanak állni. A játékidõ
2x15 perc.

Ezzel a nagysikerû 80-as, 90-es
évekbeli kispályás labdarúgó
bajnokságot szeretnénk feléleszteni,
amely még az iskola udvar betonos
pályáján került megrendezésere. Az új
helyszín a tornacsarnok melletti
edzõpálya lesz, ennek ellenére
reméljük megtudjuk teremteni azt a
hangulatot ami akkoriban jellemezte a
mérkõzéseket. Reméljük minél többen
részt vesznek ezen a megmérettetésen.
Jelentkezés valamint
további információ:
Szabó Bence
Telefon: +36304894396

Asztalitenisz hírek

Köszönetnyilvánítások

Családi pingpong bajnokság Nagycenken!
Február 3-án került megrendezésre a szokásos
év eleji versenyünk mely lehetõséget ad egy jó
családi programra. Sokan ki is használták, hogy
szüleikkel, gyermekeikkel egy csapatba
játszanak . 10 család mérte össze tudását és a
következõ eredmény született:
1.Imre G. - Bene Zs.
2.Winkler P. - Winkler E.
3.Szalai Á. - Sellei T.
4.Balogh család
5.Báján és a Schiffer cs.
Gratulálunk a helyezetteknek!

dr. Szakál Irma Mária
háziorvos felé
Ezúton szeretném Doktornõ áldozatos,
önzetlen munkáját, odaadó
hozzáállását, tanácsait megköszönni,
mellyel fiam utolsó napjaiban segített
és támogatott bennünket.
Tisztelettel és köszönettel:
Bözsi néni
A Nagycenkért Alapítvány nevében
szeretném megköszönni Ragats Imre
úrnak a bõkezû felajánlását. Az
adományt a kívánságának
megfelelõen fogjuk felhasználni a falu
közössége javára.
Matiasec János
Kuratóriumi elnök
Nagycenkért Alapítvány

Bajnoki mérkõzések
2019. tavasz
03. 17. 15.00 Nagycenk - Kópháza
03. 23. 16.00 Répcementi - Nagycenk
03. 31. 16.00 Nagycenk - Sopronkövesd
04. 07. 17.00 Nagycenk - Iván
04. 14. 17.00 Petõháza - Nagycenk
04. 21. 17.00 Nagycenk - Szany
04. 28. 17.00 Rábapordány - Nagycenk
05. 05. 17.00 Nagycenk - Veszkény
05. 12. 17.00 Lövõ - Nagycenk Se
05. 19. 17.00 Nagycenk - Vitnyéd
05. 26. 17.00 Fertõd - Nagycenk
06. 02. 17.00 Nagycenk - Hegykõ
06. 09. 17.00 Rábaszentandrás - Nagycenk
Az U19-es csapat mérkõzései 2 órával
korábban kezdõdnek!
Szeretettel várunk minden szurkolót!
Hajrá Nagycenk!

Angol nyelvtanfolyam
Kezdõ szintû angol nyelvtanfolyam
indul Nagycenken!
A tanfolyamot a Verso Nyelviskola fogja
tartani. Ez egy kommunikáció centrikus
képzés heti két alkalommal zajlik, 3x45
perc, 10 héten keresztül, ez összesen 60
órát jelent. A tanfolyam önköltséges,
(pontos összeg a késõbbiekben) maximum
15 fõ vehet részt rajta. A tanfolyam célja
elérni azt, hogy a résztvevõk egyszerûen de
magabiztosan tudjanak kommunikálni
külföldön, hétköznapi helyzetekben.
Akit érdekelne ez a lehetõség február 28-ig
jelentkezhet Szabó Bencénél.
Jelentkezés és további információ:
+36 30 489 4396.

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk
Horváth Balázsné
sz.: Zsoldos Erika

1974-2018

Magyar Balázs

1944-2018

Zsugonits István

1965-2019

Gratulálunk!
Nagy Levente (2018.12.25.)
Kölly Erika Erzsébet és Nagy Zoltán kisfia
Marton Elizabet (2019.01.10.)
Kabódi Eszter és Marton Zoltán Imre kislánya
Vetõ-Wolf János Károly (2019.01.11)
dr Wolf Judit és dr Vetõ Péter kisfia

