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Tisztelt 
Nagycenkiek!
Búcsúzom. Fájó szívvel hagyom itt 

azt a helyet, amely kilenc évig az ott-
honom volt. Részese lehettem a te-
lepülés mindennapjainak, ünnepeinek, 
rendkívüli eseményeinek. Barátságok 
születtek, olyan kapcsolatokat sikerült 
kialakítanom, amelyek egy életen át 
elkísérnek. 

Köszönöm Önöknek, hogy elfo-
gadtak, hogy lehetőséget adtak ahhoz, 
hogy a munkámat végezhessem. A 
munkám során mindvégig a település 
érdekeit tartottam szem előtt, és igye-
keztem bármilyen fórumon ezt kép-
viselni. Nagyon büszke voltam, hogy 
gróf Széchenyi István falujában lehet-
tem jegyző.

S mégis mi vezetett arra, hogy itt 
hagyjam Nagycenket? Sajnos az utób-
bi időszakban községünk közéletében 
olyan változások mentek végbe, ame-
lyekhez nem tudom, és nem is akarom 
a nevemet adni. Az állandó személyes-
kedések, viszályok ellehetetlenítették 
az érdemi munkát. Olyan elvárásokat 
támasztott a kialakult helyzet velem 
szemben, amelyeknek megfelelni kép-
telenség. Az állandó ellenségkeresés, a 
bizalmatlanság megmérgezte a munka-
helyi kapcsolatokat is. 

Természetesen ebben a környezetben 
is lehet és kell is dolgozni. Azt gondo-
lom, hogy Nagycenknek most nincs, 
vagy nem rám van szüksége, így teret 
kell engednem egy másik jegyzőnek, 
akinek a munkájához nagyon sok sikert 
és kitartást kívánok. 

Még egyszer köszönöm mindannyiuk 
támogatását és segítségét, és kívánom, 
hogy Nagycenknek Magyarországhoz 
hasonlóan ne csak múltja, hanem jövő-
je is legyen. 

Tisztelettel:
Vezér Beáta

jegyző

Ismét nagylelkű adományt kapott 
Simon Pétertől Nagycenk.

- 2006-ban, amikor Udvardi Imréné 
akkori polgármesterrel felavattuk az el-
készült játszóteret, ígéretet tettem, hogy 
segítek a járdák, és a parkosítás megvaló-
sításában is. Erre most került sor – mesél-
te Simon Péter, aki május elsején délután 
adta át a gyermekeknek az új játékokat, és 
avatta fel ismét az immár járdával, padok-
kal gazdagodott játszóteret. A játszótér a 
fejlesztések révén igazi közösségi talál-
kozóhely lett, ahol a gyerekek mellett a 
szülők, nagyszülők is kellemesen töltetik 
el a szabadidejüket.

Az átadást az óvodások kedves műso-
ra színesítette, Thomka Iván, a méntelep 

vezetője jóvoltából volt lovagoltatás, az 
általános iskola tanárainak köszönhető-
en pedig különféle versenyeken vehettek 
részt a gyerekek. Simon Péter nem jött 
üres kézzel, egy gyerek sem ment haza 
ajándék nélkül a játszótérről.

A játszótér-bõvítés ünnepélyes átadása

Május 14-18. között a ciprusi Lefkara 
település adott otthont a 2008-as Európa 
Charta találkozónak. Ez a szervezet az 
Európai Unió minden tagországából 
egy-egy kistelepülést tömörít magába. 
Hazánkat 2004 óta Nagycenk képvise-
li a vidéki települések európai szerve-
zetében. 

 A tagtelepülések évente több kisebb, 
és egy nagy, minden települést érintő ta-
lálkozót tartanak. Erre a nagytalálkozóra 
került sor idén Cipruson. Településünket 
öttagú delegáció képviselte: Keszei 
István és Keszei Istvánné, Cseh Tímea, 
Nagycenki Tamás és Bugledich Attila. 
A résztvevők bepillantást nyerhettek a 
ciprusiak életébe, megismerhették ha-
gyományaikat, értékeiket, ételeiket, ita-
laikat. Ételből és italból egyébként sem 
volt hiány, hiszen az egyik este minden 
tagtelepülés ízelítőt adott saját jellegze-
tes enni és innivalóiból. Sokan dicsérték 
a magyar ízeket, a szalámis, paprikás 
szendvicsek, és a különböző pálinkák 
hamar elfogytak.

A ciprusi találkozó hivatalos részé-
nek a szervezet további működésével 
kapcsolatosan is nagy jelentősége volt. 

Egy Európai Uniós pályázat révén közel 
150.000 Euróhoz juthat a Charta, mely-
ből a következő két év találkozóit finan-
szírozni tudná. A pályázat benyújtásához 
egy közös szándéknyilatkozatot kellett 
minden település polgármesterének, ön-
kormányzati delegáltjának aláírni. Az 
ügy fontosságát jelzi, hogy a szervezet 
1989-es megalakulása óta ez volt az első 
alkalom, hogy egy találkozón minden 
tagtelepülés képviseltette magát. A pá-
lyázatról döntés az ősz folyamán várható. 
Talán ennek révén a jövőbeli nagycenki 
delegációk tagjainak utazási költségei is 
csökkeni fognak, és így a következő, 
2009. júniusában, Csehországban sorra 
kerülő nagytalálkozón teljes küldöttség 
(10 fő) képviselheti településünket.

Európa Charta találkozó Cipruson



2008. április 3-i  
Képviselő-testületi ülés:

Az oktatási intézménytársulás 
ügyében a Képviselő-testület 
úgy határozott, hogy külső szak-
értő részvételével támogatja az 
intézménytársulás lehetőségei-
nek megvizsgálását.

A Képviselő-testület 4 vállal-
kozás közül a Czákler Építőipari 
Kft-t (Pereszteg, Temető u. 3.) 
bízta meg az Egészségház aka-
dálymentesítési munkálatainak 
elvégzésével. (A doktornő a 
munkálatok befejezéséig a kö-
zségháza mikrotérségi irodájá-
ban rendel.) Az eredeti bruttó 
mintegy 4.100.000,-Ft-os kivite-
lezési összeg az utólagosan fel-
merült pótmunkák miatt megnö-
vekedett, így a teljes kiviteli ös-
szeg bruttó 5.339.000,-Ft. A 
műszaki átadás várhatóan 2008. 
június. 20. lesz.

A Képviselő-testület elutasí-
totta a csatlakozást a Fertő-táj 
Világörökség Településeinek 
Főépítési és Tervtanácsi 
Társulásához azzal, hogy 1 év 
múlva – kellő tapasztalatok és 
ismeretek megszerzése után - 
visszatér a csatlakozás újbóli 
megvizsgálásához.

A rendőrség kezdeményezte 
térfigyelő kamerák közterületen 
történő elhelyezését az Önkor-
mányzat költségére. A község 
jelenlegi anyagi lehetőségei mi-
att a képviselő-testület egyelőre 
nem tud forrást biztosítani e kez-
deményezés megvalósításához.

A testület határozott az érté-
kesítendő önkormányzati külte-
rületi ingatlanok eladási áráról, 
mely szerint a szántó minimum 
értékét 80 Ft/ m2, a fás területét 
pedig minimum 50 Ft/m2-ben ál-
lapította meg.

A Képviselő-testület értékesí-
tette bruttó 8 millió Ft-os áron a 
nagycenki 343 helyrajzi számú 
Gyár u. 1. sz. alatti ingatlanát 
Simon Péter (1121 Budapest, 
Tállya u. 16-18. sz.) részére. A 
vevő vállalta, hogy ingyen és 
bérmentve biztosítja a járdaszé-
lesítési területet. A vevő az adás-
vételi szerződés megkötésétől 
számított 4 év múlva veszi bir-
tokba az ingatlant.

A Képviselő-testület ismét 
foglalkozott a termálvízfúrással, 
de anyagiak hiányában továbbra 
sem tud csatlakozni a beruházás-
hoz.

A testület támogatta a lakók 
kérését, hogy 2 db 30 km/órás 
sebességkorlátozó tábla kerüljön 
kihelyezésre a Gyár utcában, va-
lamint szintén lakossági kérésre 
döntött arról is, hogy a Szent 
Imre utca elején az iskola mellett 
megállni tilos tábla kerüljön el-
helyezésre. 

 A polgármester Lex Ernő 
képviselőt kérte fel, hogy vállal-
ja az alpolgármesteri jelölést, a 
képviselő úr gondolkodási időt 
kért.

Bugledich Attila kezdemé-
nyezésére a Képviselő-testület 7 
tagjának támogatásával fegyelmi 
eljárást kezdeményezett a pol-
gármester ellen, azonban a fe-
gyelmi bizottságot nem sikerült 
megalakítani.

2008. április 29-i 
Képviselő-testületi ülés:

A Képviselő-testület az 
Általános Iskola fűtéskorszerűsí-
tésére beadott ajánlatok közül

a győri székhelyű Cothec Kft. 
ajánlatát fogadta el.

A testület elfogadta a 2007. 
évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló beszámolót.

A testület döntött arról, hogy 
a távozó közalkalmazotti falu-
gondnok helyett megpróbálja 
vállalkozói formában elvégez-
tetni közterületeink fűnyírását. 
Ez hosszabb távon remélhetőleg 
jelentős költségmegtakarítást és 
hatékonyságnövekedést eredmé-
nyez.

A Képviselő-testület meghatá-
rozta a Dózsa körúti kialakítandó 
építési telkek eladási árát, ami 
szerint a közmű nélküli telkek 
ára 3000 Ft/ m2, azok a telek pe-
dig, melyek előtt kiépített a köz-
művezeték 3500 Ft/ m2 kerülnek 
meghirdetésre.

Bugledich Attila tanács-
nok úr javaslatára korábban a 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti 
és Működési Szabályzatának 
módosítására került sor a pol-
gármester hatásköreit illetően. 

A polgármester úr kérésére a 
Regionális Közigazgatási Hivatal 
törvényességi szempontból meg-
vizsgálta a hét pontból álló ha-
tározatot, és annak egy pontja 
ellen emelt érdemi kifogást. A 
kifogásolt részt a testület a tör-
vényi előírásoknak megfelelően 
módosította.

A Képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy bruttó 500 eFt/lakás 
vételáron felajánlja a Gyár utca 
11-ben lakó lakásbérleti jogvi-
szonnyal rendelkező bérlőknek 
az általuk használt szociális, 
komfort nélküli lakást.

A testületi ülést követően a 
polgármester tárgyalt a lakókkal, 
akik úgy nyilatkoztak, hogy elfo-
gadják a felajánlott vételárat és 
megvásárolják az ingatlant.

Ismét nem sikerült alpolgár-
mestert választani, mert az előző 
testületi ülésen felkért képviselő, 
Lex Ernő elfoglaltságára hivat-
kozva nem vállalta a jelölést.

A Tornacsarnok gazdaságo-
sabb üzemeltetéséről ismét tár-
gyalt a testület. A gondnokokkal 
közösen törekedni kell a csarnok 
kihasználtságának növelésére.

A Képviselő-testület Bugledich 
Attila kezdeményezésére vissza-
vonta az előző ülésen hozott ha-
tározatát, melyben a polgármester 
fegyelmi eljárásának megindítá-
sát kezdeményezte.

A polgármesteri hivatal jegy-
zője Vezér Beáta 2008. április 
21-én postai úton beadta felmon-
dását. 

A Képviselő-testület a jegyző 
köztisztviselői jogviszonyát kö-
zös megegyezéssel 2008. június 
21-vel szünteti meg, melyet a 
jegyző elfogadott.

A Képviselő-testület dön-
tött arról, hogy a Kormányzati 
Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási Képzési Központ 
valamint a www.nagycenk.hu 
honlapon megjelenteti a jegyzői 
álláshely pályázati kiírását. Az új 
jegyző legkorábban 2008. június 
23-ával nevezhető ki.

A testület megbízta a polgár-
mestert, hogy keresse a lehetősé-
gét, folytasson megbeszéléseket 
a környező önkormányzatokkal 
egy lehetséges körjegyzőség ké-
sőbbi megalakításáról.

Önkormányzati  Hírek

Szociális lakások
Az Önkormányzat továbbra is 

biztosítja azt a lehetőséget a kom-
fort nélküli, rossz állapotban lévő 
szociális lakások (Gyár u. 1., Vám 
u. 6.) jogosult lakóinak, hogy la-
kásukból való kiköltözés esetén 
500 ezer forintot kaphatnak.

További információkat az érin-
tettek a Polgármesteri Hivatalban 
kérhetnek.

A Polgármesteri Hivatal ismét 
várja a Nagycenkért Díj jelö-
léseit.
Az indoklással ellátott javas-
latokat magánszemélyek, civil 
szervezetek, vállalkozások és 
intézmények nyújthatják be 
2008. július 15-ig.
A díj odaítéléséről az augusz-
tusi testületi ülés dönt. A díját-
adás ezúttal ünnepélyes keretek 
között zajlik majd.

Hirdetmény
Értesítjük a lakosságot, hogy 

a Képviselő-testület a Dózsa 
krt. két oldalán (volt határőr-
laktanya területén és átellen-
ben), a Dózsa krt. folytatása-
ként építési telkeket alakít ki. 

Változó telekméretek (600-
1200 m2-ig).

Az értékesítendő telkek ára:
Közművezeték a telek előtt: 

3500 Ft + Áfa/m2

Közmű nélküli telek esetén: 
3000 Ft + Áfa/m2

A Képviselő-testület dönté-
se szerint a nagycenki állandó 
lakcímmel rendelkező lakosok 
10%-os árkedvezményben ré-
szesülnek.

Érdeklődni a polgármester-
nél és a jegyzőnél lehet.

Parlagfû mentesítés
Az Földművelési és Vidék-

fejlesztési Minisztérium pályá-
zatán Baumgartnerné Arthoffer 
Gertrud iskolai és községi könyv-
tárosunk, szociális előadó közel 
250 ezer Ft-ot nyert, melyből 
parlagfű irtás céljára fűkaszákat 
vásárol az önkormányzat.

Az egészségház akadálymen-
tesítési munkálatai várhatóan 
június 20-ig befejeződnek. A 
törvényi előírásra megépítendő 
rámpán és a mozgáskorlátozot-
tak számára kialakított mellék-
helyiségen kívül teljes belső 
felújításra is sor kerül.



KÖLTÖZNE DE NEM TUD DÖNTENI?
Ne minket okoljon ha nem a megfelelőt választja!

III. ütemben kiépített aszfaltútról megközelíthető lakóházaink parkosítva, 
már bruttó 16.990.000 forinttól, másfélszobás lakásaink zárt gépkocsi 
beállóval már bruttó 7.990.000 forinttól, 2008 év végi átadással leköthetők!

SZERETNE IDŐT ÉS 
FÁRADSÁGOT 
MEGTAKARÍTANI?

Mi 3 hónap alatt felépítjük 
önnek kulcsrakész házát!

MÁR HÉT CSALÁD 
ÉLVEZI AZ ELŐNYEIT !

Hogyan juthat hozzá magasfi nanszírozással?
Hívjon fel minket, vagy térjen be hozzánk személyesen.

Nagycenken a Keresztúri utcában, 90nm-es 1+3 
félszobás, sorház jellegű családiház, MOST beruházói 

AKCIÓBAN: bruttó 17.480.000 forintért, 1+4 
félszobás 97nm-es  bruttó 18.320.000 forintért, 
akár azonnal az Öné lehet!

Sopron, Újteleki 1–5.
Tel.: 99/333-200
 20/560-1970
www.szetmar.hu

IV. ütemben zöldövezeti három félszoba nappalis különálló ikerházak, 
tetőtér-beépítési előkészítéssel, terasszal, fedett gépkocsi beállóval, bruttó 
18.220.000 forinttól folyamatos átadással leköthetők! 



Április 19-én is bebizonyosodott, hogy Nagycenken van 
igényük a nyugdíjas korúaknak a tartalmas kikapcsolódásra. 
Udvardi Imréné vezetésével Győrbe és Pannonhalmára kirán-
dultak. Az egész napos túrának a hangulatát még a délutáni eső 
sem befolyásolta. A csoport reggel 8 órakor indult, és fél 10-től 
már Győr belvárosának nevezetességeivel ismerkedhettek a 
cenkiek,- idegenvezető segítségével.

A Clastrom Hotelban elfogyasztott ebéd után a Pannonhalmi 
Főapátságot tekintették meg -filmvetítés kíséretében- Mátéffy 
atya vezetésével. A mint egy három órás programot követően 
látogatást tettek a nyúli Szent Donát Borház pincéjébe és ter-
mészetesen megkóstolták a hegy levét is.

A jól sikerült programok után elhatározták, hogy folytatni 
fogják ezeket a kikapcsoló, élménydús kirándulásokat.

Pannonhalmára kirándult a nagycenki  
Nefelejcs Nyugdíjas Klub

A „Nagycenk Beszélő 
Kőemlékei” Alapítvány munká-
jának köszönhető a május 4-én, 
vasárnap felavatott Flórián-szo-
bor. A Széchenyi-téren álló, az 
1713-as pestisjárványban elhuny-
tak emlékére felállított szobor-
csoport ellopott alakja már közel 
két éve hiányzott a helyéről. Az 
ellopott Szent Flórián az 1714-
ben, a község által állított Pestis-
szobor egyik oldal alakja volt, 
amelyet most az Alapítvány ismét 
elkészíttetett. 

Az avatáson - amely a tűzol-
tók védőszentjének napján tör-
tént- résztvettek a soproni és a 
nagycenki tűzoltók is.  Kenessei 
Károly, az alapítvány kuratóri-
umának elnöke avató beszéd-
ében kitért a szobor történetére, 
és kiemelte, hogy a közel 300 
éves alkotás olyan érték, amelyet 
az utókornak kötelessége óvni, 
megőrizni.

A beszédeket követően 
Kálmán Imre atya méltatta a tűz-
oltók munkáját, majd felszentel-
te az új szobor-alakot.

Az alapítvány Horváth Rezső 
kezdeményezésére 12 fővel 
alakult meg 2007-ben. Céljaik 
között a régi Széchenyi-birtok 
területéről eltűnt szobrok fel-
kutatása, restaurálása, majd ké-
sőbb ezekből egy szobor-park 
létrehozása szerepel.

Fontosnak tartja még az 
Alapítvány a Nagycenk község 
területén lévő szobrok állagának 
megóvását, restaurálását, vala-
mint a községi temetőben talál-
ható történelmi sírok megőrzését 
az utókornak.

Az Alapítvány nyitott, annak 
vagyonához a jövőben önkéntes 
pénzadománnyal, vagy más fel-
ajánlással bárki, jogi vagy termé-
szetes személy hozzájárulhat.

Szent Flóriánnal újra 
teljes a Pestis-szobor

Mezőgazdasági termelés,  
-szolgáltatás, -kereskedelem

	 •			Mezőgazdasági	 
termények

	 •		Műtrágyák

	 •		Növényvédő	szerek

	 •		Vetőmagok

Tel.:	99/532-102			Fax:	99/532-103
E-mail:	info@ethofer.hu

Tisztelt teniszezni vágyók!
Gyermekek és felnőttek részére 2008. június első hetétől te-

nisztanfolyamot indítunk Nagycenken a Hidegségi utcai Lukács 
teniszpályán.

Megfelelő érdeklődés és jelentkezés esetén soproni tenisz-szak-
emberekkel folynak majd az edzések az idény végéig (szeptember 
30.-ig).

A tanfolyam indításával kapcsolatban érdeklődni a 06/30-217-
7891-es telefonszámon, illetve 17 óra után a helyszínen lehet.

Várunk minden érdeklődőt és jelentkezőt!
Lukács Lajos Nagycenk, Hidegségi utca 2.



A Fertő tó magyarországi ol-
dalán minden part menti tele-
pülés része a Világörökségnek. 
Nagycenk az egyetlen olyan 
falu, ami nem a tó közvetlen 
szomszédságában fekszik; mi a 
Széchenyi-örökségünknek kö-
szönhetjük a tagságot.

A Világörökség-nap egy 
játékos ismerkedés volt a kü-
lönböző településekkel, azok 
nevezetességeivel. A fertő-
bozi Bodzavirág Fesztiválon 
volt a megnyitó. A program 
Nagycenken a tavalyihoz ké-
pest gazdagabb volt. A Czenki 
Hársfa Néptánc Egyesület, a 
Nagycenki Iparoskör, és Nagy 
Zoltán közreműködésével a kis-
cenki parkolóban aszfaltrajz-ké-
szítés várta a gyerekeket és a 

felnőtteket. A rajzok mindegyi-
ke világörökségi témát örökí-
tett meg. A GySEV engedélyé-
vel mindenki, akinek legalább 
két pecsétje volt különböző 
Világörökség Napi helyszínek-
ről, ingyen utazhatott a múze-
umvasúton. A három pecséttel 
rendelkezők a Kastélyszállóban 
és a Classic Étteremben kedvez-
ményes menüt fogyaszthattak.

Az idén Szolnokról is volt lá-
togatónk, reméljük, hogy ezen 
rendezvényeknek köszönhetően 
mind többen és többen ismerik 
meg a világörökségi települések 
nevezetességeit.

Köszönjük a szervezők mun-
káját!

Steiner Katalin
a Nagycenki Iparoskör elnöke

Április 19-én rendezték meg a már hagyományossá vált Szent 
György-napi Vigasságokat.
Sajnos az időjárás megtréfálta a szervezőket, akiknek az utolsó pil-
lanatban át kellett költöztetniük a rendezvényt a Sportcsarnokba. 
A hangulat így is nagyszerű volt, az érdeklődőket színes prog-
ramokkal szórakoztatták. Köszönet a szervezőknek a tartalmas 
délutánért!

Igazságos döntetlen született május 1-jén a nagycenki 
sportpályán a színészválogatott hírverő mérkőzésén.

Bár az eredmény azt sugallja, hogy majális hangulatú 
„bulimeccs” volt az összecsapás, de a pályára látogatók 
izgalmas, változatos, gyors és helyenként színvonalas lab-
darúgást láthattak. 

A csapatok az alábbi összeállításban léptek pályára 
Bugledich Attila játékvezetése mellett:

Színészválogatott: Ifj. Mészöly Kálmán (kapus), 
Mészáros Béla, Laklóth Aladár, Nemcsák Károly, Kamarás 
Mihály, Pásztor Tibor, Eperjes Károly, Podusil György, 
Túróczi Szabolcs, Balogh Mihály, Viniczai Tibor, Eichner 
András, Besenczi Árpád, Tatár István, Tenczer Gábor,

(Gólszerzők: Tatár (2) Eperjes, Pásztor)

Nagycenk Öregfiúk: 
Csala Attila (kapus), Markó Csaba, Döbör Péter, Pölcz 

Zoltán, Nagy Tamás, Nagy István
Csorba János, Pál Zoltán, Bárdos Gáspár, Mitnyik János, 

Tóth Tibor, Söveges Barnabás, Bauer Gyula, Hideg Csaba , 
(Gólszerzők: Hideg Cs., Söveges B., Nemcsák és Mészáros 

öngól)

A vezetést, és a második gólt is a színészválogatott sze-
rezte meg. Hideg Csaba az eredményt egy közép-távoli, 
bomba erejű lövéssel 2:1-re módosította. A pihenő előtt a 
színészek még szereztek egy gólt, így a játékosok 3:1-el 
vonultak az öltözőbe, illetve a kispadhoz. 

A második félidőben a csapatok visszavettek a tempóból, 
és észrevehető volt, hogy néha elfogyott a levegő is. Ezt a 
játék részt a Nagycenk Öregfiúk nyerte 3:1 arányban, ( az 
egyenlítő gólt Söveges Barnabás lőtte), így alakult ki a 4:4 
arányú döntetlen.

Támogatók:
Blay Zoltán, Brummer Gábor, Csigó Kft., Csorba János, Henn 
Márton, Horváth és Lukács Képgaléria, Kőváriné Fülöp Márta, 
Meggyfa Bt., Mol Benzinkút Nagycenk, Nagycenki Iparos Kör, 
Nagycenki Polgárőrség, Nagy Zoltán, Pannon-Gabona Zrt., dr. 
Szemerédi László, Taxus Kft., Unser-Lagerhaus Kft., Vass Tibor

Nagycenk Öregfiúk- 
Színészválogatott 4:4
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MEDGYESI CUKRÁSZDA
Medgyesi Ernőné

cukrászmester

	 –	egyedi	és	hagyományos	torták
	 –	sós	és	édes	aprósütemények

–   Vállaljuk sütemények, torták 
elkészítését családi, munkahelyi 
és egyéb rendezvényekre

–   Különleges elképzeléseit 
teljesítjük

–   Hűtőkocsival a kívánt helyszínre 
szállítjuk megrendelését

Nyitva tartás:

hétfő-kedd:  szünnap
szerda-szombat:  14:00-17:00
vasárnap:  10:00-14:00

Személyesen vagy telefonon cukrászdáinkban kereshet:

NAGYCENK,  Soproni u. 110.
Tel.: (+36) 99/360-253;  mobil: (+36) 20/326-5397

SopRoN,  Csengery u. 54.
Tel.: (+36) 99/327-158



A 2007. évi kompetenciamérés ki-
emelkedő nagycenki eredménnyel zárult. 
Az országos értékelésbe a nyolcadik osztá-
lyosok matematika és szövegértés felméré-
se került be, ezek az eredmények megha-
ladták a községi, városi, sőt a budapesti 
iskolák átlagát is, a volt járási iskolák 
között pedig a harmadik legjobb eredmény 
a nagycenki nyolcadikosoké lett!

Fűtéskorszerűsítési munkálatok kez-
dődnek az iskolában júliustól. A régi, kor-
szerűtlen fűtéstechnikát felváltja egy új, 
energiatakarékos, automatikus rendszer

Tanulmányi- és sportsikereink

A nagycenki Széchenyi István Általános 
Iskola kiemelkedő eredménnyel szere-
pelt az április 26-án rendezett Széchenyi 
iskolák találkozóján Sopronban, a 
Széchenyi Gimnáziumban.

A Széchenyi István életéről szóló vetél-
kedőt a megye többi Széchenyi iskoláját 
maga mögé utasítva a nagycenki csapat 
nyerte, valamint a Sopronról szóló városis-
mereti vetélkedőn is a mi  diákjaink csapata 
szerezte meg az első helyet.

A sikeres történelem csapat tagjai:
Derdák Éva, Balogh Richárd, Sági 

Enikő, Böszörményi Balázs.
A városismereti versenyen rajtuk kí-

vül további három tanuló vett részt: Péter 
Szilvia, Horváth Dalma, Frank Bálint. 
Felkészítő tanáruk: Erdősi Ferencné. 
Gratulálunk!

A Sopron-Fertőd Kistérségi Társulás 
helytörténeti pályázatán helytörténész 
lányaink (Derdák Éva, Resch Alexandra 
és Sági Enikő; felkészítő tanáruk Erdősi 
Ferencné) második helyezést értek el ka-
tegóriájukban. 

A Kisbajcson rendezett német nyelvi 
versenyen Sik Klaudia és Ragats Anna 
kiemelkedő eredményt értek el. Felkészítő 
tanáruk Pongrácz Erika.

A harmadik korcsoportos fiú futball-
csapat megnyerte a körzeti kupát és beju-
tott a megyei elődöntőbe.

Apró Gabriella 6. osztályos tanuló 3. 
helyezést ért el a Kisalföldi Erdőgazdaság 
Zrt. plakátkészítő pályázatán „Az év fája, 
az év madara” témakörben. Nyereménye 
egy egész napos program osztálya részére 
a Móvári Erdei Iskolában.

A március 1-i kerületi hittanversenyen, 
melyet a soproni Szent Orsolya Római 

Katolikus Általános Iskolában rendeztek 
meg, Árki Bianka az ötödik osztályosok 
közül első helyezést ért el.

Az ugyanott megrendezett német nyel-
vi versenyen a nagycenki csapat (Payer 
Brigitta, Ragats Ramóna, Wischer Anita, 
Wutzlhofer Dániel, Balogh Barbara, 
Horváth Fanni) első helyezést ért el.

Az április 2-i Agypárbaj matekverse-
nyen Szabó Balázs (2.oszt.), és Hofstädter 
lászló (4.oszt.) értek el második helyezést.

Az április 10-i, lövői szavalóversenyen 
a másodikos Payer Márton (2.oszt.) har-
madik lett.

Iskolai programok

Május13. és 16. között egészség-és kör-
nyezeti nevelési hetet tartottak az iskolá-
ban, melynek keretében számos előadáson 
és programon vehettek részt a diákok. Szó 
volt az egészséges táplálkozásról, a helyes 
bőr- és fogápolásról, drogmegelőzésről.

Az iskola aulájában Szekendy Szaniszló 
képeinek kiállítása megtekinthető június 
15-ig.

A nyolcadik osztályosok ballagása jú-
nius 14-én 10 órakor kezdődik, a tanévzáró 
ünnepélyre június 15-én 11 órakor kerül 
sor.

SULINFO



Búcsúzunk
Szekendy györgyné (Lőrincz Piroska)

Márton Imre
id. Nagy lászló
Fekete György
Markó lászló

Gratulálunk
Ragats Gréta (2008. 03. 09.)  

Simon Katalin és Ragats József kislánya

Markó Martin (2008. 05. 13.)  
Bozsoki Veronika és Markó Csaba kisfia

Fekete Noel (2008. 05. 16.)  
Lökkös Mónika és Fekete Bálint kisfia

takács arnold (2008. 05. 23.)  
Varga Violetta és Takács József kisfia

Anyakönyvi hírek

A Nagycenki Egyházközség pá-
lyázatott adott be a Győri Püspökség 
támogatásával a Regionális Terület-
fejlesztési Alaphoz egy a temetőben 
kialakítandó turisztikai tanösvény 
létrehozására, illetve a településen 
lévő egyházi emlékek megóvására, 
felújítására. A pályázat befogadása 
óta (febr. 29.) az elbírálásáról egyelő-
re még nincs hír. Amennyiben sikeres 
lesz, úgy a temetőben a híres, ismert 
emberek sírját táblák mutatják majd, 
rövid életrajzi ismertetővel. A pályá-
zat támogatásával sor kerülhetne a 
templom homlokzatának és tetőzeté-
nek felújítására is, illetve a plébánia 
egykori gazdasági épületeiből egy a 
falusi turizmust kiszolgáló szálláshely 
kialakítására.

Kálmán Imre atya most várja a Püs-
pök úr döntését azzal kapcsolatban, 

hogy nagycenki szolgálata miként ala-
kul a jövőben. Úgy fogalmazott: ahol 
szeretettel fogadják a lelkipásztort, 
ott az ember szívesen tevékenykedik. 
Imre atya beszámolt arról is, hogy az 
idén 13 elsőáldozó és 18 bérmálkozó 
volt a faluban, mindegyikük talpra-
esett fiatal, akik betartották ígéretüket, 
s bérmálkozásuk óta is rendszeresen 
járnak szentmisére. Az atya szeretné 
növelni a ministránsok számát, és lét-
rehozni egy édesapákból álló liturgikus 
csoportot. A fiatalok mellett az idősek-
re, betegekre is nagyobb hangsúlyt 
szeretne fektetni. Amennyiben Nagy-
cenken maradhat, úgy szeptemberben 
megszervezne egy olyan szentmisét, 
amikor több meghívott atya jelenlét-
ében a településen élő betegek és idő-
sek a templomban részesülhetnének a 
betegek kenete szentségében.

Egyházközségi hírek Evangélikus istentisztelet 
Nagycenken

Kevesen tudják, hogy minden hó-
nap harmadik vasárnapján, délután 
3-kor evangélikus istentiszteletet tart 
Nagycenken Hegedűs Attila evangé-
likus lelkész. A faluból és a környék-
ről járnak hozzá hívek. A közösség 
örömmel fogad bárkit, aki szeretne 
hozzájuk csatlakozni, vagy aki csak 
szeretné megismerni az evangélikus 
istentiszteleteket. 

A nagycenki fiatalság és a Soproni 
Egyetemi Lelkészség tagjai közös szer-
vezésében egy hangulatos programot 
rendeztek a nagycenki gyerekeknek. A 
napot egy érdekes, a szokásostól eltérő 
ifjúsági misével kezdtük, melyben a szo-
kásos orgonaszó helyett gitáros ének kí-
sérte a szertartást. A szentmise végeztével 
elkezdődött az egész napos játéksorozat. 
A szervezőkkel igyekeztünk megoldani, 
hogy mind a fiatalabb, mind az idősebb 

korosztály számára szórakoztató játéko-
kat biztosítsunk. Jó volt látni, hogy a 
gyerekek milyen hamar belemerültek az 
önfeledt játékba. S hogy a nap mennyire 
volt sikeres, azt az ebéd jól tükrözte. 
Olyan csendet még nem hallottam, mint 
akkor, ebéd közben. Úgy vélem ez a leg-
jobb kritika, amit kaphatott a program. 

Radics Péter
résztvevő

A lakók kérésének eleget téve 30km/
h-s sebességkorlátozó táblákat he-
lyeztek ki a Gyár utcában, illetve a 
Szent Imre utca elejére megállást 
tiltó tábla került, megkönnyítve ez-
zel a szűk és forgalmas utcarészen 
való közlekedést. Kérjük a jármű-
vezetőket a figyelmes és szabályos 
közlekedésre!

Új közlekedési rend

Véradás
Június 19-én, csütörtökön 
1600-1900 óra között véradás 
lesz az iskolában. Minden 
segíteni szándékozót szere-
tettel várnak a szervezõk.

Húsvéti Gyereknap Nagycenken



Újságot írta és szerkesztette:  
Benke éva és  

Rozmán Orsolya
Kiadja: Polgármesteri  

Hivatal, Nagycenk
Szedés, nyomás:  

Stamp Design, Sopron

Motocross
Az idei évadban a 14 éves 

Ragats Roland már öt verse-
nyen vett részt és a következő 
eredményeket érte el a fel-
nőttek 250 ccm-es kategóri-
ájában:

Bocfölde: 5. helyezés
Kőszeg: 5. helyezés
Uzsabánya: 6. helyezés
Csákánydoroszló:  

 6. helyezés
Vejke: 6. helyezés

Gratulálunk Rolandnak és 
további sikeres versenyzést 
kívánunk!

Asztalitenisz  
szakosztály

A szakosztály igen nehéz 
versenyszezonon van túl, a 
2008-as esztendő komoly fel-
adatok elé állította a csapa-
tot. Munkahelyi problémák, 
betegségek és formaingado-
zások nehezítették a szerep-
lésüket.

A megyei bajnokságban 
az ötödik helyen végeztek, a 
Sopron városi bajnokságban, 
melyet a tavaszi szezonban 
rájátszás szerűen szerveztek 

Az Ikva-menti Mulatságok vasárnapi főzőversenyére 
a szervezők még további csapatok jelentkezését várják. 
A jelentkezők számára csapatonként 3-4 kg sertéshúst 
biztosítanak, minden további hozzávalóról a csapatok-
nak kell gondoskodni (fűszerek, bogrács, stb.).

a nevezés ingyenes, a zsűri elnöke Major Zsolt mes-
terszakács és Kocsis László, a balfi Panoráma étterem 
vezetője lesz.

A helyszínen 300 Ft-ért kóstoló jegyeket lehet majd 
vásárolni, melyek összegéből virágpalántákat szerez-
nek be a szervezők, majd azokat ingyen osztják szét a 
jelentkező lakosok között. 

Új szakosztályok
A Nagycenki Sportegyesület 

eddigi vezetője, Ivánkovics Ottó 
lemondott. Az egyesületnek je-
lenleg még nincs új elnöke.

Két új szakosztály alakult, 
a női futball (szakosztályveze-
tő: Bugledich Attila) és a teke 
szakosztály (szakosztályvezető: 
ifj. Nagy István).

Működésükhöz sok sikert 
kívánunk!

(az első nyolc csapat játsz-
hatott a helyezésekért), tisz-
tes helytállás után a hatodik 
helyet szerezték. Kiemelkedő 
teljesítményt nyújtott az idei 
versenyszezonban Winkler 
Ernő, aki a megyei bajnok-
ságban 65%-os, a városiban 
pedig 75%-os teljesítménnyel 
játszott. A többi játékos telje-
sítménye 30-50% körül inga-
dozott.

A körülményeket figyelem-
be véve a szakosztály tagjai 
elégedettek a két bajnokság-
ban elért eredményekkel.

CENKI
ABLAK KFT –

ÚJ HELYEN!

Műanyag ajtók és ablakok gyártása, 
általános üvegezés, 

hőszigetelő üveggyártás
PVC ajtó és ablak rendszerek

–    a 70 mm-es szélességű, 5 légkamrás 
profiloknak köszönhetően a sorozat darabjai 
kiváló zaj- és hőszigetelést biztosítanak

–    a termékeink teljesen szivárgásmentesek

–    a minőségi, kedvező áron beszerezhető 
termékeink közkedveltek és keresettek a hazai 
nyílászáró piacon

9485 Nagycenk, Kossuth L. u. 2/A.
Tel./Fax: 06 99/ 360-392 
Mobil: 06 30/ 96-99-687

Labdarúgás

Végéhez közeledik a 2007-
2008-as bajnokság tavaszi 
szezonja. Két fordulóval a be-
fejezés előtt felnőtt csapatunk 
41 ponttal a tizedik helyen 
áll, míg a fiatalok 39 pont-

tal ugyancsak a tizedik helyet 
foglalják el a tartalék bajno-
ki tabellán. Az utolsó hazai 
mérkőzés június elsején, va-
sárnap délután három illetve 
öt órakor Hegykő ellen lesz. 
Minden szurkolót szeretettel 
várunk!


