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Tisztelt Nagycenkiek!
A 2014-2019-es önkormányzati ciklus végéhez
érkezünk, ezért szeretném Önöket tájékoztatni
az elmúlt öt évben elért eredményekrõl.
Minden évben rendszeresen beszámoltam és
most ezeket összerakva az egész választási
idõszakra vonatkozóan megteszem.
A 2014 es önkormányzati választások után, az
alakuló ülésen, az eskütételt követõen, a
képviselõ testület elé kellett terjesztenem az öt
évre szóló polgármesteri programomat, errõl a
Cenki Híradóban Önöket is tájékoztattuk. A
Képviselõ-testület ezt egyhangúlag elfogadta
és most ennek a programnak megfelelõen
számolok be Önöknek a végrehajtásáról. Az
elfogadást követõen a polgármesteri program
Önkormányzati programnak tekinthetõ.

Kiemelten fontosnak tartottam a falu
központ rendbetételét, mert véleményem
szerint ez a terület sugall egy képet az itt élõ
emberekrõl azok vezetõirõl. Sajnos ez a
kép nagyon lehangoló volt. Az öt éven át
tartó településközpont felújítás keretében
rendbe tettük a Soproni utca, Vám utca
sarok járda szakaszát, támfalát,
buszmegállóját, lehetõséget teremtettünk
az ételbárnak egy népszerû terasz
üzemeltetésére. A tulajdonos az ételbár
homlokzatát felújította, ezzel az elsõ lépést
közösen megtettük egy szebb központ
érdekében. Összes költség önerõ 14 millió
forint.
Elkezdtük a 90 éves Községházánk
felújítását, mely négy évig tartott.

Részletesen: tetõszerkezet javítás új
cserépfedés, összes nyílászáró csere
eredetivel azonos formájú fa szerkezetû), teljes
gépészet (fûtés, villamos, víz csatorna), teljes
homlokzat újra vakolása, teljes belsõ felújítás,
alagsor hasznosítása (közösségi tér, árusító
hely). Ezzel a felújítással a falu központ
arculata teljesen megváltozott, valamint a
kor elvárásainak megfelelõ hivatal és
községháza szolgálja az itt élõket. Összes
költsége önerõ 85 millió forint.
Parkoló építést végeztünk a Mária boltnál,
járdaépítést a Községházától az Aranypatak
hidjáig valamint teljesen átalakítottuk a terület
parkosítását. Ezzel rendezetté vált az egész
terület és a gépjármû parkolás. Ez a beruházás
is nagy mértékben szolgálta az alap célt, egy
élhetõ szép faluközpontot. Összes költsége
önerõ 20 millió forint.
Egészségház teljes felújítás, tetõhéjazat
csere, összes nyílászáró csere, homlokzat
szigetelés, teljes gépészet csere. Lakás, orvosi
rendelõ, védõnõi rendelõ teljes belsõ felújítás
(lapozás, csempézés, festés, mázolás). Az
1985-ben átadott épület tömegében és annak
arányaiban a mai napig is egy szép épületnek
nevezhetõ és most felújítva büszkén nézhetünk
rá. Összköltség 35 millió forint, ebbõl pályázati
támogatás 29 millió forint önerõ 6 millió forint.
Próbaterem építés: az iskola mellett lévõ
használaton kívüli vizesblokkból átalakítással
egy úgynevezett próbatermet alakítottunk ki.
Elõzetes elképzelésünk szerint egyesületeink,
intézményeink (iskola, óvoda) közösségeink
használják gyakorlásra, összejövetelekre. Itt
gyakorolhatnak, készülhetnek fel a nyilvános
fellépéseikre néptáncosaink, citerásaink,
templomi kórusunk. Itt tölthetik klubéletüket a
nyugdíjas klub tagjai vagy éppen baba mama
klub szervezhet összejöveteleket. Nyitottak a
lehetõségek, bármilyen kezdeményezést
megvizsgál az aktuális tulajdonosi megbízott.
Az épület szintén a falu kiemelt helyén a
Széchenyi tér szomszédságában áll, ezért
településképi szempontból nagy elõre lépés,
hogy egy jellegtelen mondhatni csúnya
épületbõl egy szép hagyományosan falusias
épületet sikerült kialakítani. Összköltsége 25
millió forint ebbõl 19 millió pályázati 6 millió
önerõ. Az Önkormányzat ezekkel a
fejlesztésekkel nagyon sokat tett a szép
faluközpont kialakulásának érdekében, jó
példával állt elõ. Remélem ezt a jó példát majd
követik azok a magántulajdonosok akik a
központban vásároltak ingatlanokat és õk is
fontosnak érzik majd a szép Nagycenk ügyét.
A faluközpont fejlesztésére az Önkormányzat
összesen 179 millió forintot költött az öt év alatt.
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Polgármesteri beszámoló
A programunk másik fontos eleme volt a
Játszótér utcai és a Szigetvári átemelõ
kiváltása vagy új átemelõ építése.
Mindkét átemelõ nagyon rossz állapotban volt,
rendszeres üzemzavar okozott az ott élõknek
sokszor elviselhetetlen nehézségeket. Mindkét
átemelõ sajnos rossz konstrukcióban készült
húsz éven át nem sikerült ezt a súlyos hibát
kijavítani. A képviselõ testület határozott az
átemelõk problémájának megoldásáról. Így
2015-ben a játszótér utcai átemelõt
kiváltottuk egy drágább de hosszú távon jobb
megoldással, egy új gravitációs gerinc vezeték
építéssel. Összköltsége 36 millió forint ebbõl a
Vízmû állt 10 millió forintot a többi önerõ.
2018-ban a Szigetvári átemelõ helyett egy új
korszerû és üzembiztos átemelõt
építtettünk. Összköltsége 20 millió forint
önerõ. Mindkét átemelõt a Vízmû átvette
üzemeltetésre, így húsz év után véglegesen
mentesült az Önkormányzat egy nehezen
kezelhetõ kötelezettségtõl.
Terveztük a többi intézményünk (óvoda,
sportcsarnok) valamilyen szintû felújítását.
Pályázatot adtunk be az óvoda teljes
felújítására és egy új csoport kialakítására.
A pályázatunk támogatást nyert, így sikerült az
óvodánkat és a konyhánkat, kívül belül
felújítani. Teljesen új gépészettel valamint
tûzvédelmi rendszerrel láttuk el,
emeletráépítéssel tudtuk a negyedik csoportot
kialakítani. A konyhai eszközök egy részét a
csoport szobák bútorzatának nagy részét újra
cseréltük. Új udvari játék tárolót építettünk, új
kerítést állítottunk és térkövezés történt az
udvar nagy területén. A bõvítést ennél jobban
nem is lehetett volna idõzíteni, szeptembertõl
az óvodás gyermekek létszáma 100 fõ fölé
emelkedett. A támogatási összeg nem fedezte
a teljes beruházás költségét.
Összes költsége 120 millió forint ebbõl 90 millió
forint volt a pályázati támogatás, 30 millió forint
önerõvel kiegészítve. A sportcsarnok
felújítására ebben a ciklusban nem volt anyagi
lehetõségünk.
Nem volt célként meghatározva
bölcsõdeépítés, ennek ellenére egy
pályázati lehetõséget kihasználva, az óvoda
szomszédságában, szintén használaton
kívül lévõ széntárolóból, kialakítottunk egy
hét fõs mini bölcsõdét. Az óvodával közös
fenntartású a bölcsõde, de egyébként teljesen
elkülönül tõle. Külön bejáratú és különálló
játszótérrel rendelkezik, ami törvényi elõírás.
Teljes létszámmal mûködtetjük nagy az igény a
szolgáltatásra. Összes költsége 25 millió forint,
ebbõl pályázati összeg 10 millió forint, 15 millió
forint önerõt tettünk hozzá.

Az elõzõ ciklus végén 2014-ben
elkezdtünk Önkormányzati telkeket
kialakítani akkor 19 db-ot hoztunk létre.
Ezeket egy év alatt értékesítettük, az
igények kielégítésére az eladási bevételbõl
újabb telkeket alakítottunk ki, második
ütemben 31 db, harmadik ütemben 43 db
majd végül 7 db piacképes ingatlan
készült el a három év alatt. Ezek
folyamatosan készültek és folyamatosan
kerültek értékesítésre.
A 81 db kialakításának(összes közmû és
útalap kiépítés) összes költsége 150 millió
forint önerõ. Programunk tartalmazta
utak, járdák felújítását, természetesen a
lehetõségekhez mérten. A járdák
felújításában nagy eredményekrõl nem

tudok beszámolni, ellenben út felújításban
nagyot léptünk elõre. Öt év alatt felújítottuk a
Gyár utcát, Bokor Nándor, Selyemfonoda,
Vizimalom, Eperfasor utcákat, Soproni utca
végét, az új lakóparkunk utcáit Kövesmezei,
Akácos, Cukorgyári, Fûzfa és Nyárfa köz.
Összes költsége 172 millió forint.
Település fejlesztési pályázaton nyertünk
Pereszteg Önkormányzatával közösen egy
kerékpárút hálózat bõvítést, ezáltal
lehetõségünk nyílt egy régi vágyunkat
kielégíteni az úgynevezett Vízállói utat szilárd
burkolattal ellátni. A hivatalban 40 évre
visszatekintve többútterv is készült, már a
tanácsirendszerben is fontosnak tartották ezt az
utat, majd az önkormányzatiság idején újra
tervezték. A terveket segítségként használva
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Polgármesteri beszámoló
újra terveztük az utat és egy vegyes használatú
(kerékpár gépjármû mezõgazdasági jármû)
kerékpárútként engedélyeztettük. Ezzel a
tervvel pályáztunk, mint a kiemelt turisztikai
térségben lévõ kerékpárúthoz csatlakozó új
kerékpárút. Kiemelt turisztikai térség a Fertõ
táj mint a világörökség része, amihez tartozik
Nagycenk is, ehhez csatlakozott Pereszteg
település. A kerékpár turizmus fejlesztése
érdekében támogatást nyert ez a közös
pályázat.
A kivitelezés megkezdésekor a munkaterület
átadásakor a MOL Nyrt. mint az országos
gázvezeték hálózat tulajdonosi jogokat
gyakorlója, nem járult hozzá az építkezés
megkezdéséhez. az út nyomvonalát
keresztezõ gázvezeték kiváltását írta elõ,
amely becsült értéken számolva 40 millió forint
lett volna.
Hivatkozása volt a szilárd útburkolat
következtében feltételezett
terhelésnövekedés, ezt a határozatot többször
fellebbeztük, egyeztettünk és végül úgy
engedélyezték az építést, hogy a vegyes
használat helyett kerékpárútként használható.
Kivételesen használhatják a külterületi
ingatlanok hasznosításával kapcsolatos
jármûvek, gépjármûvek. Az út rétegrendje,
szerkezete úgy lett megvalósítva, hogy a
legnagyobb terhelés sem okozhat benne kárt.
A megépült út összes költsége 198 millió forint
volt.
A Honvédelmi Minisztérium az
I. világháború befejezésének 100. évfordulóján
pályázatot hirdetett a hõsi halált halt áldozatok
emlékére állított emlékmûvek felújítására.
Önkormányzatunk a Széchenyi család
segítségével pályázatot nyújtott be a
temetõ végében álló Gróf Széchenyi Alajos
mauzóleum felújítására. A hatalmas kövekbõl
emelt sírboltot, mely az 1915. június 25.-én
hõsi halált halt honvédhuszár zászlós gróf
hamvait õrzi, 50 millió forint összes költségen,
szétszedettük és újra építtettük egy erre
szakosodott vállalkozással.
Közvilágítás fejlesztést hajtottunk végre a
Gyár utca végén és az új lakóparkunk
néhány utcájában. Ezek összes költsége 20
millió forint volt. Új tûzoltó õrsépítés a Fertõbozi
úton. A Dózsa krt-on lévõ régi õrsöt
értékesítettük és az ingyen tulajdonunkba
került, üzemen kívüli Vízmû telepbõl,
terveztetés után elkezdtük a tûzoltókkal
közösen, egy új bázis építését. Az egyesület
már az új épületbe költözött, de a teljes
felújítás, átépítés még nem fejezõdött be
áthúzódik a következõ ciklusra. Az eddig
elvégzett munkák összes költsége 25 millió
forint. A Széchenyi-tér parkolójának teher
mentesítésére és a gyermekek biztonságos

óvodába és iskolába járásának
biztosítására, parkolókat építettünk a
temetõvel szemben és az óvoda - iskola
közötti területen. Az iskolai óvodai
parkoló megközelítéséhez aszfalt burkolatú
lejárat készült. Ezek összes költsége
megközelítõleg 10 millió forint.
A képviselõ testület tulajdonba vette az
egyházközségtõl a temetõt és
elhatározta a karbantartáson felüli,
folyamatos fejlesztését. Növényültetés
történt (tiszafasövény), elkezdtük a
mauzóleum mögött térkövezett járda
építését ez a ciklus végéig megvalósul,
megterveztettük a ravatalozó elõtetõ
bõvítését, jelenleg az engedélyezési eljárás
folyik, építésre ebben a ciklusban nem kerül
sor. Ebben a ciklusban megvalósult és
megvalósuló beruházás összes költsége
14 millió forint. A településképet nem csak
az épületek, parkolók, járdák, utak állapota
határozza meg, hanem a közterületeink
folyamatos karbantartása.
Öt évvel ezelõtt a falugondnok a
kerékpárjára felkötött fûkaszával járta a
falut. Az elmúlt öt évben vásároltunk egy
használt kisteherautót, egy nagy
teljesítményû fûnyíró traktort és most
kaptuk meg a pályázaton nyert nagy KIOTI
traktorunkat rézsûkaszával és szárzúzóval.
Ezt a traktort amennyiben sikerül jól
kihasználni, akkor az meglátszik majd a falu
külterületeinek állapotán.
A falugondnokságra költött
eszközbeszerzés összes költsége 20 millió
forint, ebbõl 10 millió pályázat és 10 millió
az önerõ.
Tisztelt Nagycenkiek a fent felsorolt
beruházások megvalósulása egy közös
munkának az eredménye. Én köszönetet
szeretnék mondani az Önkormányzat
Képviselõ testületének Bugledich Attila
alpolgármester, Barasits László képviselõ
gazdasági bizottság elnök, drTóth Melinda
képviselõ, dr Hudomelné Dózsa Margit
képviselõ, Horváth János képviselõ gazd.
biz. tag, Horváth Rezsõ képviselõ gazd.biz.
tag, Lex Ernõ külsõs gazd. biz. tag, Takács
Miklós külsõs gazd. biz. tag az öt éven át
tartó munkájukért, melyben
felelõségteljesen gondolkodva csak a falu
érdekét szem elõtt tartva hozták meg a
döntéseiket, ötleteikkel segítették a
megvalósult beruházásokat. Ezt a munkát
önzetlenül, minden javadalmazás nélkül
végezték.
Sikeres önkormányzati munka nem
lehetséges, pontos, precíz hivatali
munkatársak nélkül. Szintén köszönöm a
Percze Szilvia jegyzõasszonynak és az

általa irányított hivatali munkatársaknak, hogy a
sok beruházással járó rengeteg adminisztrációs
munkát idõre, hiánytalanul elvégezték.
Éveken keresztül a költségvetésünk kettõ
háromszorosa volt az egyébként szokásosnak,
így Önök is elképzelhetik ez mennyi plusz
feladatot jelentett a hivatalnak.
Köszönöm az óvodavezetõ asszonynak,
Nemes Viktóriának és az óvoda minden
dolgozójának az együttmûködõ és minden
körülmény között a jó megoldást keresõ
segítséget, mellyel lehetõvé vált az
önkormányzat történetének egyik legnagyobb
beruházását megvalósítani. És végül
köszönöm az önkormányzat minden
munkatársának, akik az intézményeink,
parkjaink, temetõnk gondját viselték. Az iskola
nem önkormányzati fenntartású, ennek
ellenére mi mindig úgy tekintettünk rá
mintha az lenne. Nagyon jó az együttmûködés,
amit nagyon szépen köszönök az igazgató
asszonynak és a tanári karnak. Az óvoda
befogadásáért nagyon hálásak vagyunk.
Nagycenk az a falu lett, ahol többször
elhangzik az a kifejezés, „jó itt élni” ez nem
az önkormányzat érdeme, hanem az itt
mûködõ szervezetek, egyesületek közösség
építõ munkájának. Az önkormányzat
természetesen minden tõle telhetõt megtett,
hogy ezek a közösségek mûködni tudjanak és
minél több szórakozást, kikapcsolódást
biztosítsanak tagjaiknak és mindenkinek, aki
igényt tart rá.
Az Önkormányzat nevében köszönöm
minden szervezet minden tevékeny
tagjának, hogy ilyenné tették a falut.
Semmit nem ér a szép település és a
közösségi élet, ha nincs egészség.
Szintén köszönöm a doktornõnek, védõnõnek,
gyógyszerész asszonynak, fogorvos úrnak és
minden munkatársuknak a baráti
együttmûködést az önkormányzattal és azt az
áldozatos munkát, amit az itt élõk egészségéért
tettek.
És végül köszönetet szeretnék mondani
Önöknek, Nagycenkieknek, azért a sok jóért
amivel kifejezésre juttatták elismerésüket és
megbecsülésüket irányunkba, ezzel
rengeteg erõt adtak nekünk. A képviselõ
testület és magam nevében köszönöm a
megszavazott bizalmat, remélem nem
okoztunk csalódást.
A falunk iránti szeretetünket Önök nap, mint
nap megtapasztalhatták.

Csorba János
Polgármester
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Tízforrás fesztivál
“Sopron a fejünk felett”

A kiállítás elõzetes egyeztetés után
Július 12-én került sor az Alkotóházban megtekinthetõ: +36 30 489 4396
Kecskés Zoltán fotó kiállításának a
megnyitójára, amely „Sopron a fejünk
felett” címet kapta.
Amint a szerzõ mondta: „Sopron közismerten
híres turistaközpont, amelyrõl az évek során
fotók milliója készült. A turisták egészében
fényképezik a nevezetességeket, míg a helyi
lakosok csak elballagnak mellettük, így
kevesen veszik észre azokat a rejtett
építészeti szépségeket, amelyeket az utcán
állva, a fejünk fölé nézve, mi is megtalálhatunk.
Így fedezhetjük fel a letûnt korok
építõmûvészei által megalkotott orom és
tetõdíszeket. A várost járva hosszú évek alatt
gyûjtöttem össze ezeket a képeket,
türelmesen kivárva a megfelelõ napfényt, az
alkalmas napszakot, gyakran az évszakot. A
gyûjteményembõl hatvan kép került kiállításra.
Hársfa
Indexképek segítségével beazonosíthatók az
egyes gazdaépületek is, amelyeknek kiemelt
részeiket láthatjuk.”
A kiállítást Nemes András mûvészettörténész Július 13-án immár 16. alkalommal
nyitotta meg, aki a Radnóti Miklós „Nem került megrendezésre a Hársfa
tudhatom” versébõl (Hitvallás a hazáért) Fesztiválunk. A korábbi évekhez
válogatott idézetekkel kiemelte ennek az hasonlóan, most is az Alkotóházban
egyedi kiállításnak a szépségét, zajlott le a bemutató. Két
vendégcsoport is elfogadta
érzékenységét és fontosságát.
felkérésünket, a Kövirózsa Kulturális
Orgona koncertek
Egyesület Néptánccsoportjának és a
Az idei évben is megtartottuk a S á r v á r N é p t á n c k ö r K u l t u r á l i s
hagyományos orgona koncerteket a Egyesület táncosainak mûsorát
templomban.
Elsõként Kuzsner Péter orgonamûvész
elõadását hallgathatták meg az érdeklõdõk. A
mûvész úr évrõl-évre fellép nálunk a Tízforrás
Fesztivál keretein belül, így ismét hallhattuk
csodálatos elõadását.
Lévai Tünde orgonamûvész elsõ ízben
játszott nálunk, aki egyébként Nagycenken él.
Kuzsner Péter mûvész úr tanítványa volt,
késõbb tanult a grazi Mûvészeti Egyetemen,
jelenleg az eisenstadti Joseph Haydn
Landeskonservatorium hallgatója. Reméljük
még sokszor hallhatjuk elõadását
templomunkban.
A rendezvénysorozat zárásaként a tavalyi év
után ismét halhattuk Vadász Attila
orgonamûvész koncertjét.
A koncerteken jelenlévõk mindannyian
emelkedett hangulatban térhettek haza.

fesztivál
élvezhettük a színpadon. Meghívott
vendégeinken kívül, nagy örömünkre,
utánpótláscsoportjaink is színpadra
léphettek. Sajnos az idõjárás most nem
kedvezett számunkra, a mûsor végére már
eleredt az esõ. A jó hangulatnak azonban
nem vetett végett, a bemutató után
vacsorával vendégeltük meg a fellépõket
az Alkotóházban.
Fekete Klaudia
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EU Charta - Nagytalálkozó Észtországban
A Charter of European Rural
Communities idei éves
nagytalálkozójának Észtország adott
otthont 2019. július 18-22 között.
8 fõ delegáltat hívtak mind a 27
testvértelepülésrõl.
Nagycenket Keszei István, Jókúti Miklós,
Pölcz Zoltán, Pölczné Andrea, Radics
Tamás, Horváth Krisztina, Szabó Bence
és Kalmár Gergely képviselte.
A találkozó Polvában volt, ami Tallinntól
3 és fél órás távolságra van autóbusszal,
egy nemzeti park közelében.
A településen és a környezõ kis falvakban
összesen 6000 fõ él.
Nagy szeretettel fogadtak minket,
mozgalmas 4 napot töltöttünk el ott.
Mindenki fogadó családoknál lakott. Úgy
a felnõtteknek mind a fiataloknak színes
programokat szerveztek és sikerült egy
kicsit megismerkedni az észt kultúrával és
az ott élõk mindennapjaival.
Jártunk egy híres természetvédelmi
területen, tájékozódási versenyen,
harmonika fesztiválon, közlekedési
múzeumban, lápvidéken, az észt nemzeti
múzeumban, Tartu városában.
QR kódok segítségével felfedeztük Polva
település nevezetességeit. Minden
testvértelepülés nemzeti színeit egy-egy
padra festették, így megtaláltuk a magyar
színekre festett padot is!
Természetesen nem maradhatott el a
kulináris est sem, ahol minden nemzet a
saját ételeibõl hozott kostolót.
A magyar asztalra került, szalámi, gyulai
kolbász, tepertõ krém és lilahagyma,
zserbó, nemzeti színû pillecukor,
kékfrankos, tokaji aszú és természetesen
pálinka.
A fiatalok hivatalos programja a
LYCEUM projekt kereteiben belül
workshopokat tartottak, ahol a BREXIT
és az euroszkepticizmus elleni küzdelem
fontosságáról beszéltek és vitatkoztak,
osztották meg egymással nézeteiket,
interaktív játékot és kérdõívet is
kitöltöttek.
A felnõttek a RECKONER projekt próbaworkshopján vettek részt, ahol egy helyi
lakos mesélte el saját élményeit a balti
láncról, ami egy békés politikai
demonstráció volt a szovjet megszállás
alatt lévõ három balti államban,
Észtországban, Lettországban és
Litvániában 1989. augusztus 23-án. Az
eseményen mintegy kétmillió ember

vett részt, akik egymás kezét fogva több
mint 600 km-es élõláncot alkottak a
Baltikumban, a fõvárosokat is
összekötve. A demonstráció a balti
államok függetlenségi mozgalmainak
csúcspontja volt, és jelentõs lökést
adott Észtország, Lettország és
Litvánia függetlenségének 1991-es
visszaállításához.
Jó hangulatban zajlott a találkozó,
igyekeztünk minél több barátságot és
ismeretséget kötni.

Ez az egyik legfontosabb és leértékesebb
dolog a Charta rendezvényekben, hogy
megismerjük egymás kultúráját, szokásait,
ételeit és barátokat szerezzünk egész
Európából.
Köszönjük a lehetõséget és büszkék
vagyunk arra, hogy Nagycenk tagja ennek
a szervezetnek.
Tere! (észtül Sziasztok!)
Lukács Zsuzsanna
Friends of Europe

Magyar alelnöke lett a Vidéki Települések Európa Chartájának
Lukács Zsuzsika személyében,
magyar alelnököt választott a Vidéki
Települések Európai Chartája.
Az esemény az Észtországi (Polvai)
Nagytalálkozó alkalmából történt.
Zsuzsika feladatai az európai szervezet
vezetõségében: a nemzetközi
pályázatok írása, a projekt
management, a tagországokkal való
kapcsolattartás, a nemzetközi
találkozók szervezése, valamint az
ifjúsági tagozat és a Charta elnöksége
közötti kommunikáció.
Gratulálunk Zsuzsikának a szép
sikerhez, és sok erõt, egészséget
kívánunk a feladatok
megvalósításához.

Biztosak lehetünk abban, hogy lelkes
munkája, sikerei Nagycenk hírnevét
öregbítik.
Dr. Tóth Melinda
Friends of Europe
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„Czenki” Hársfa Néptáncegyesület beszámoló
A 2019-es év is mozgalmasan telik a
„Czenki” Hársfa Néptáncegyesület
életében. Februárban részt vehettünk az elsõ
alkalommal megrendezett Gyõr-MosonSopron Megyei Néptánctalálkozón,
Kapuváron. Nagy élmény volt számunkra a
megyei csoportokkal együtt színpadra lépni. A
találkozó végén szakmai zsûri értékelte a
produkciókat. Értékes tapasztalat volt a
szakma kiválóságaitól kapott bátorító és
további fejlõdésre buzdító vélemény.
Az év elsõ felében is teljesíthettünk néhány
fellépést. Táncoltunk Csepregen, Csapodon,
Fertõdön és természetesen, itthon,
Nagycenken is. Fiatal táncosaink ismét nagy
sikerrel vettek részt az Olaszországban,
Bucine-ben megrendezett Virágfesztiválon. A
magyar táncosok virtuóz bemutatóját nagy
örömmel fogadták a nézõk. Reméljük, a
jövõben is lesz még lehetõségünk látogatást

tenni ebbe a gyönyörû olasz városkába.
Még az év elején megkeresés érkezett
hozzánk Deutschkreutz-ból, hogy a helyi
óvodában bemutatót tartsunk egy
tematikus projekt keretein belül. Úgy
gondoltam, hogy ez nagyszerû lehetõség
lenne iskolás csoportunk számára. A
februári fellépés olyan nagy sikerrel zárult,
hogy a deutschkreutz-i óvoda meghívta a
gyerekeket a nyáron szervezett táborukba
is. Erre július 25-én került sor. A gyerekek
fellépése után, Szalay Katalin táncházat
tartott a táborozóknak, ebéd után pedig
közösen strandoltak a helyi
élményfürdõben.
Ezúton is köszönjük Kiss Klaudia
óvónõnek, hogy meghívta csoportunkat és
elõsegíti az együttmûködést a két település
gyermekei között. Reméljük a jövõben mi is
vendégül láthatjuk testvértelepülésünk
fiataljait.
Fekete Klaudia

A Bucine-ben táncoló csoport

Magas állami elismerésben részesült Lukács Lajos
Dr. Palkovics László Innovációs és
Technológiai Miniszter, a vasutasnap
alkalmából, a közlekedés érdekében
végzett kiemelkedõen eredményes
szakmai tevékenység elismeréseként,
Baross Gábor Díjat adományozott
Lukács Lajos közlekedési mérnöknek
a N a g y c e n k i M ú z e u m Va s ú t
üzemfõnökének.
Gratulálunk Lukács Lajosnak a magas
rangú kitüntetéshez! Jó egészséget, és
további sikerekben gazdag életet
kívánunk!

Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Június elején találkoztunk legutóbb az
újság hasábjain keresztül, most az azóta
eltelt számos esemény közül szeretnék
kiemelni néhányat.
Júniusban Sopronba, a Kõszegi úti óvodába
látogattunk el fecskendõkkel, ahol a
gyermekek ismerkedtek a tûzoltó autóval,
felszereléseinkkel, valamint érdekességeket
hallhattak tagjainktól. A hónap meghatározó
eseménye volt a vizes versenyre való
felkészülés és az azon való részvétel. Mind a
technikai, mind a gyakorlati felkészülés jól
sikerült, így a versenycsapat eredményesen
szerepelve a negyedik helyet szerezte meg,

újabb lendületet kapva a következõ
versenyekre. Favágási gyakorlatra is sor
került a hónapban a szerelési gyakorlatok
mellett. Az utolsó héten Sopron város
védelmét segítettük laktanyai szolgálat
vállalásával, mialatt védett személy
érkezett a városba és környékére, amivel
kapcsolatban a hivatásos kollégáknak több
feladata volt. Júliusi eseményeink sorát az
utánpótlást jelentõ iskolás gyermekeink
indították el. Gyõr-Sáráspusztán vett részt
4 ifjú titánunk szakmai táborozáson,
ismerkedve a tûzoltó mozgalom alapjaival,
s új ismeretek megszerzésével

gyarapodva. Horvátzsidányban vettünk részt
tûzoltó zarándoklaton, ahol a Mária kegyhelyen
szentmise bemutatására került sor, s
természetesen a rendezvény idején a baráti
beszélgetések kaptak újra hangsúlyt. A
kiképzési és karbantartási tervnek megfelelõen
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Önkéntes Tûzoltó Egyesület
a jármûvek és felszereléseink karbantartására
került sor, mely a folyamatos készenlét
ellátásának alapvetõ feltétele.
Esetek tekintetében szerteágazó munkát
végeztünk. Sopron város védelmét láttuk el
egy lövõi villámcsapás által keletkezett tûz
miatt a hónap elején. Szerencsés kimenetelû
baleset volt a következõ mûszaki mentés, ahol
egy vasúti töltésrõl lecsúszó ember került az
elhaladó vonat közvetlen közelébe.
Szerencsére nem került a vonat alá, csak az
esésébõl fakadóan vált súlyos sérültté, s az õ
nyílt pálya melletti mentésén mûködtünk
közre. Július utolsó hétvégéje két esetet
tartogatott számunkra. Egy kiscenki tûzeset
során körbálák váltak a tûz martalékává,
miután a kiterjedt tûz oltása helyett a kézi és
gépi munkával segített többórás égetés volt az
eset megoldása, melyet a folyamatosan
változó szélirány illetve hõség csak nehezített.
A második eset egy ráfutásos baleset
felszámolása volt a nikitschi elágazó elõtt a 84es fõúton, ahol két személygépkocsi ütközött,
melynek során az úttest szennyezõdött illetve
az egyik gépkocsi jelentõsen károsodott,
melynek áramtalanítására került sor.
Utolsó cikkünk megelõzõ felhívásai az
augusztusi idõszakra továbbra is
aktuálisak! Figyeljünk a szünetüket töltõ
óvodás és iskolás gyermekekre, akik néha
nem megfelelõen mérik fel a közlekedés
helyzeteit, a nyári turistaforgalom, a
környéket érintõ útépítés, illetve a
mezõgazdasági munkák kapcsán egy
kicsit jobban ha úton vagyunk. A tüzek
kapcsán pedig tartsuk tiszteletben az
éppen aktuális tûzgyújtási tilalmat, a nyílt
láng használatának szabályait vagy éppen
a tûzoltás feltételeinek biztosítását. S
bizonyára lesznek még olyan napok,
amikor hõség lesz szûkebb
környezetünkben. Ezekben a napokban
szenteljünk több figyelmet a gyermekekre
és az idõsekre is, de természetesen a tûzzel
is bánjunk óvatosan, bármilyen formában
is használjuk azt.
Az átépülõ szertárban is végezzük az aktuális
munkákat, illetve a szakembereknek
köszönhetõen látványos mozzanatok zajlanak
ezekben a hetekben. A leglátványosabb
változás a padló burkolása kapcsán tárul
elénk, melytõl a régi épület napok alatt egy új
épület jegyeit hordozza már magán, a
megvalósult gázbekötés pedig az épület újabb
használható funkciójára mutat rá. A festési
munkálatok, a villamos rendszer kiépítése,

Záró sajtóközlemény

szerelvényezése szintén újabb fázisba
lépett már. Múlt héten sor került a
következõ projekt elsõ fázisára is, mely a
tûzoltó múzeum helyének kitûzése volt.
Lassan ennek az épületnek az építése is
megkezdõdik, mely a Széchenyi család,
Nagycenk és a tûzoltóság kapcsolódási
pontjainak állít majd emléket.
Az idei évi búcsúi programok során két
alkalommal is találkozhatunk. Augusztus
19-én a délután folyamán várjuk a kicsiket
és nagyokat a sportpálya mellett.
Augusztus 24-én pedig újra megrendezi az
egyesület a tûzoltó búcsúi bált! A talp alá
valóról a Repeta zenekar gondoskodik
ezen az estén, s bízunk abban, hogy sokan
szórakoznak majd velünk! Legyenek a
vendégeink és szórakozzunk egy jót azon
az estén.
Ragats Péter
Parancsnok

Egyházközségi hírek
Liturgikus naptár:
Augusztus 15. csütörtök
Szûz Mária mennybevétele
(Nagyboldogasszony)
Parancsolt ünnep!
18.00 óra szentmise
Augusztus 20. kedd
Szent István
plébániatemplom búcsúja
9.00 óra szentmise
Szeptember 1. vasárnap
Tanévkezdõ szentmise
09.00 óra
Szarka Gábor
Plébános

Aktuális

Felhívás
2019. augusztus 21-én szerdán véradást
szerveznek a tornacsarnokban
16-19 óra között!
Szeretettel várnak
minden véradót!

Önkormányzati választás
A helyi önkormányzati képviselõ és
polgármester választás 2019. október 13án, vasárnap lesz. A részletekrõl
hamarosan a honlapon és a hirdetõ
helyeken olvashatnak.

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk
Kecskés István

1942-2019

Szeneczei László

1923-2019

Balogh Lajosné
(sz.:Sobor Anna)

1931-2019

Gratulálunk!
Markó Philipp (2019. 06. 13.)
Guszter Vivien és Markó Csaba kisfia

