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Fáni néni és a hosszú élet - 102 éves Nagycenk legidõsebb lakója
Egyszer régen, réges régen, valamikor
a huszadik század elején a nagycenki
Gyár utcában a Trencsér család
negyedik gyermekeként egy kislány
látott napvilágot. Édesanyja után a
Franciska nevet kapta. Egészen pontosan
1911. február 17-et írtak akkor.
A hosszú élet titkát kutatók azt
gondolhatják, a könnyû, gondtalan
évek során, mint egy lépcsõ fokain
lépkedve ér meg az ember ilyen magas
kort. Pedig nem. Négy évesen már
mákot egyezett, tizenévesen szénát
forgatott, aratáskor markot szedett.
József naptól szeptember végéig
mezítláb járt. Az édesanyja korán
egyedül maradt a gyerekekkel, ahogy
késõbb õ maga, Franciska is egyedül
nevelte fel fiait. Dolgozott mezõn,
Hangya Szövetkezetben, kisegített a
kocsmában, házi állatokat nevelt,
kertészkedett, így tartotta fenn a
családot. Nehéz volt, mégsem
panaszkodik, elégedett ember.
Pölcz Kálmánné Trencsér Franciska,
Fáni néni az idén töltötte be 102. életévét.

Annak örül a legjobban, ha meglátogatja
valaki a népes családból. Két fia után
négy unokája, hét dédunokája született.
Idõsebb fia, Kálmán már nem él, de az
õ lánya, Pölcz Ildikó az, aki nap mint
nap megy a nagymamájához.
- Ebédet viszek, felolvasom az újságot,
beszélgetünk és énekelünk. A nagyi
látása már nem jó, ezért televíziót nem
néz, de a nótarádiót szívesen hallgatja.
Ha a közös emlékeinkre gondolok,
elsõként az éneklés ugrik be. Mi mindig
énekeltünk, mindig. Ma is, amikor ott
vagyok, sokszor hangos a ház - meséli
Ildikó. Legutóbb a születésnapján
kezdtünk rá a nótákra. A családtagokon
kívül vendégek is jelen voltak, Csorba
János polgármester és Bugledich Attila
alpolgármester is felköszöntötték a
nagyit, és õ, bár feszélyezve érzi magát,
ha látogatói vannak, mégis énekelt.
Jó volt látni az örömét!
Fáni néni mostanában a „Szeressük
egymást…” kezdetû dalt szereti,
mondja is, hogy az a legfontosabb,
hogy szeressék egymást az emberek,
és ne veszekedjenek…

A kedvenc nótája azonban mindig is a
„Kék nefelejcs” volt. A nóta így szól:
„(…) fáj a szívem, beteg vagyok, nem
sokáig élek…”. Ildikó viccelõdve
szokta kérdezni a nagymamájától,
hogy „épp maga énekli ezt?!”
Fáni néni 102 évesen is szeret élni.
Szereti a virágokat, a dalokat, szereti,
ha a családja körül veszi. Nyáron még
sétálni is szokott a kertben, de õsszel
baleset érte, megharapta egy kutya.
Életében most elõször történt vele
ilyesmi, tetanusz elleni oltóanyagot
is akkor, 101 évesen kapott csak.
Ezt is meg kellett érnem!” - mondta.
Szerencsére már meggyógyult a lába,
de azóta nem merészkedik ki az utcára.
Sem a látása, sem az emlékezete nem
az igazi már, és tart is az idegenektõl.
Vigyázunk rá, naponta vele vagyunk,
ha ünnepelünk, õt is magunkkal
visszük mindenhova - mondja Ildikó.
Csak szeretik, gondolom én.
Ez ilyen egyszerû. És hát ugye ezen
múlik minden…

Nõnap alkalmából
szeretettel köszöntjük
a nagycenki hölgyeket!

Népes családja mellett Csorba János polgármester úr is felköszöntötte az ünnepeltet.
Nagycenk minden lakója nevében mi is boldog születésnapot kívánunk! Isten éltesse Fáni néni!

Az Önkormányzat férfi munkatársai

Önkormányzati hírek
Rendeletek
1. Az önkormányzat és szervei 2012. évi
költségvetésérõl szóló rendelet módosítása
Az Önkormányzat a tavalyi évi
költségvetésének fõ számait
a normatívák, illetve a befolyt
többletbevételek miatt módosította.
2.Az étkezési nyersanyagnormákról
és az intézményi térítési díjakról szóló
önkormányzati rendelet módosítása
2013. március 1-tõl:
Óvodás gyermekek térítési díja
295 Ft ( napi háromszori étkezés )
Iskolás gyermek térítési díja
400 Ft ( napi háromszori étkezés )
Iskolás gyermek ebéd térítési díja 215 Ft
Munkahelyi étkezés,
vendégétkezés ( csak ebéd ) 650 Ft
Szociális étkezés ( csak ebéd )
300 Ft-430 Ft ( jövedelemtõl függ )
Az árak Áfával együtt értendõk
3. Az önkormányzat és szervei
2013. évi költségvetésérõl szóló rendelet
A képviselõ-testület az
Önkormányzat 2013. évi költségvetését
279.383 ezer Ft bevétellel és kiadással,
ezen belül
16.235 ezer Ft személyi juttatás,
4.015 ezer Ft munkaadókat terhelõ járulék
47.330 ezer Ft dologi kiadás,
102.525 ezer Ft pénzeszköz átadás,
109.278 ezer Ft felhalmozási kiadás
fõelõirányzatokkal állapította meg.”

Pályázati felhívás
Széchenyi István Pályázati Alap 2013
Nagycenk Önkormányzata
Széchenyi István Pályázati Alap 2013
címmel az idei évben is pályázatot hirdet
Nagycenk és egyéb településen mûködõ
civil és nonprofit szervezetek,
magánszemélyek, vállalkozások,
intézmények részére Nagycenken
megvalósuló programok,
rendezvények támogatására.

Megalakult az Aranypatak Horgászegyesület
Tizenhét alapító taggal február 21-én
megalakult a nagycenki Aranypatak
Horgászegyesület. Az alapítók már hosszú
évek óta tervezték, hogy összefognak, és
szûkebb otthonukban, Nagycenken
létrehoznak egy horgásztavat. Ennek az
álomnak a megvalósítása felé tett
lépés az egyesület megalakulása.
- Sokan gyerekkorunk óta horgászunk,
több mint egy évtizede versenyzünk is mesélik Barasits László és Vass Tibor
alapító tagok. Sok helyre jártunk horgászni,
de szerettük volna, hogy Nagycenken is
legyen egy horgásztó. Éveken át kerestük
a megfelelõ helyet, majd amikor az megvolt,
hosszadalmas ügyintézés kezdõdött,
melynek most kerül pont a végére. Az
álmunk az, hogy a tó mellett egy
mindenki számára nyitott, kellemes
idõtöltésre alkalmas szabadidõparkot
létesítsünk több mint két hektáron.
A terület tulajdonosa az önkormányzat lesz,
kezelõje a Horgászegyesület.
A tizenhét alapító tagon kívül már mások is
beléptek, jelenleg 35 tagja van az egyesületnek.
Elsõ körben hatvan fõben határozták meg a
maximális létszámot, a tagok közé helyieket
várnak. A belépéskor a 10.000Ft-os éves
tagdíjat kell befizetni, a továbbiakban
az egyszeri 60.000Ft-os halasítási hozzájárulás
és az évi 25.000Ft területi díj jelentkezik
költségként a tagoknak. A kivitelezési munkák
befejeztével, a hatvanadik tagon túli belépések
esetén az egyszeri halasítási hozzájárulás
várhatóan emelkedni fog.

Alapítók: Barasits László, Vass Tibor,
Vadas József, Vadas Richárd, Filátz József,
Demsa Szabolcs, Henn Márton, Nagy Tamás,
Resch Zoltán, Horváth Rezsõ, Fekete Szabolcs,
Farkas Tamás, Ponák Zoltán, Gráf Tamás,
Fekete Bálint, Élõ Péter, Molnár László.
Az elnök Barasits László, az elnök-helyettes
Vass Tibor, a titkár Fekete Szabolcs lett.
A vezetõség a halasítás és a külföldi
kapcsolatok koordinálására Henn Mártont
kérte fel, a halõrzés és a környezetvédelem
feladatára Demsa Szabolcsot, a tagokkal
való kapcsolattartásra Fekete Szabolcsot.
A horgászversenyek szervezése, lebonyolítása,
illetve a más egyesületekkel való
kapcsolattartás Nagy Tamás feladata lett.
Az egyesület szeretettel vár mindenkit, aki
kedvet érez a horgászathoz. Jelentkezni,
érdeklõdni személyesen vagy telefonon
Barasits Lászlónál és Vass Tibornál
(tel.: 30/96-99-687) lehet. Az egyesülettel
kapcsolatos információk a település
honlapján ( www.nagycenk.hu ) is
rendszeresen megtalálhatók lesznek.

Könyvtár, közmûvelõdés

Beadási határidõ: 2013. március 20.

Új nyitva tartással, kibõvült szolgáltatásokkal
várja régi és új olvasóit a nagycenki könyvtár!
Az olvasóteremben internetezési lehetõség,
gyerekkönyv-sarok, Széchenyi-olvasósarok;
áprilistól színes folyóirat-kínálat.
"Könyvpatika-szolgáltatás" (személyre szabott,
a konkrét probléma megoldásában segítõ
irodalom ajánlása). Programok, klubok,
elõadások... A programokról rendszeresen
a település honlapján (www.nagycenk.hu),
a facebookon (Nagycenki Könyvtár), illetve
a hirdetõkön tájékozódhatnak.

A pályázati kiírás és a pályázati
dokumentáció megtalálható itt:
http://www.nagycenk.hu
A pályázatokkal kapcsolatban
információ kérhetõ:
Bugledich Attila, tel.: 06/30/651 9859,
e-mail: alpolgarmester@nagycenk.hu

Nyitva tartás:
H: 13-16 h
Sz: 9-12 h
Cs: 13-16 h
P: 9-12 h

A közeljövõben tervezzük több klub,
szakkör indítását. Elsõként a Kézmûves
Klub, a Natura Klub, illetve egy önismereti
mûvészetterápiás csoport indul. Érdeklõdni
a következõ telefonszámon, illetve
személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében
lehet. Benke Éva (tel.: 30/ 95-95-637)
A Natura Klub elsõ összejövetele a tervek
szerint egy kirándulás lesz a Csáfordjánosfai
tõzikés erdõbe valamikor márciusban.
adó 1%-ának
felajánlása
A Az
részletekrõl
késõbb adunk
tájékoztatást.

Ovis hírek

Hírek, közlemények

„Hej, óvoda, óvoda! De sok gyerek jár oda!”
- mondhatjuk mi is Kormos István nyomán
egyre gyarapodó létszámunkat tekintve,
hiszen nagycsoportosaink immár 32-en vannak.
A kiscsoport létszáma már 24 fõ, év végéig
még négy gyerek várható. Jelenleg 80
kisgyermeket nevelünk intézményünkben.
A picik befogadása problémamentesen zajlik,
hamar beilleszkednek a csoport életébe.
Köszönet az édesanyáknak az aktív
közremûködésért! Beszámolónkban
mindenképp említést érdemelnek a
decemberben lezajlott meghitt ünnepek.
A Mikulás idén is ellátogatott hozzánk.
Nagy örömmel vártuk, s õ is szívesen
vállalja évrõl-évre a jószolgálatot. Ezúton is
szeretnénk köszönetet mondani Pál Gyuláné
Ani néninek a sok csillogó gyerekszemért.
Az adventi várakozás ajándékkészítéssel,
díszítéssel, vásárral telt. Karácsony
megünneplésére minden csoport dalokkal,
versekkel készült. A nagyok betlehemes
játékkal elevenítették fel a bibliai történetet.
Külön öröm volt számunkra, hogy
nyugdíjasaink is megtisztelték jelenlétükkel
családias ünnepünket. A dolgozók és a
gyerekek nevében is szeretnénk köszönetünket
kifejezni Lakatosné Pölcz Erzsébetnek, aki
minden évben legszebb fenyõfái közül ajánl
fel egyet az óvoda számára.
Az újeszetendõ több pozitív változást
hozott életünkbe. Február 1-tõl - az
önkormányzat jóvoltából, - újra három
dadus nénit foglalkoztatunk 8 órában, és
visszakaptuk az óvodavezetõ-helyettesi
státuszt is. Szintén a képviselõ-testület

“Rajtunk senki nem fog segíteni,
de nem is segíthet, mint mi magunk.”
/Széchenyi István/

hozzájárulása tette lehetõvé, hogy a
konyhán jelentõs fejlesztést
eszközölhettünk. Új háromaknás
elektromos sütõt és hatégõfejes gáztûzhelyet vásároltunk 1.400.000Ft értékben
Február 2-án fogadtuk a balázsoló 2.
osztályosokat, mi pedig megvendégeltük õket.
Február 8-án a tornacsarnokban tartottuk
farsangi bálunkat. A délutáni órákra, családi
programként szerveztük az eseményt. Móka,
tánc, játékok, nyeremények és Rosta Géza
várták az érdeklõdõket. A bevételbõl
nagyméretû udvari trambulint szeretnénk
vásárolni. Külön köszönet illeti a Szülõi
Munkaközösség tagjait, akik rengeteg
munkával járultak hozzá a farsangi bál
lebonyolításához, sikeréhez.

Felhívás
A "Nagycenkért" Alapítvány
Kuratóriuma köszönetét fejezi ki
azon személyeknek és
vállalkozóknak, akik az elmúlt
évben az alapítvány számára utalták
át személyi jövedelemadójuk 1%-át.

A "Nagycenkért" Alapítvány
Kuratóriuma továbbra is kéri,
hogy a jövedelemadójuk 1 %-ával
támogassák a nagycenki közösségi
érdekeket képviselõ alapítványt,
amely mindig Önök által is fontosnak
Rujavecné Tóth Zita
tartott és figyelemmel kísérhetõ
óvodavezetõ-helyettes
célokat támogat. Az alábbi névre
és adószámra kéri felajánlásukat:

Óvodai beiratás

Az új gyermekek óvodai beiratásának idõpontja:

2013. április 12, 13, 14., 8 órától 16 óráig.
Azoknak a szülõknek a jelentkezését várjuk,
akiknek gyermeke 2013. június 1-e és 2014.
május 31-e között betölti 3. életévét.
Óvodánk fogadja azokat a gyermekeket is,
akik a fent megadott idõben betöltik két és
fél éves életkorukat, ebben az esetben
az óvodáztatás feltétele, hogy
mindkét szülõ munkába álljon.

"Nagycenkért" Alapítvány
18525209-1-08
Köszönettel:
“Nagycenkért" Alapítvány Kuratóriuma
/Elnök: Horváth László
Tagok: Csorba János, Percze Szilvia
Dr. Szemerédi László
Dr. Hudomelné Dr. Dózsa Margit
Kenessei Károly, Garamvölgyi Gyula
Gráf Gyula/

Köszönetnyilvánítás

A Nagycenki Egyházközség kezdeményezésére a Nagycenki Önkormányzattal
és a Nagycenkért Alapítvánnyal közösen a templom belsõ felújítási munkálatainak
elõsegítésére megszervezett jótékonysági bál nagyon sikeres volt.
Ezúton szeretnénk megköszönni minden magánszemélynek
és vállalkozónak, akik akár támogató jegyek vásárlásával,
akár tombolatárgy felajánlásával, illetve személyes megjelenésükkel
hozzájárultak a jótékonysági bál sikeréhez.
Külön köszönet illeti a szervezõket az áldozatos munkájukért.
Isten áldása kísérje mindannyiukat!
Albert atya

Hirdetmény
Március 9-én 09:00-12:00 óra és 15:00-18:00 óra között a plébánián lehetõség nyílik az éves egyházközségi
hozzájárulás személyes befizetésére. Az egyházközségi hozzájárulás (adó) összege 4000Ft/fõ. Az egyházközségi
hozzájárulás valamint a jótékony adományok továbbra is befizethetõk a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezetnél,
illetve személyes befizetésre is van lehetõség Horváth Jánosnénál és Shiffer Istvánnénál.
Isten áldása kísérje a nagylelkû híveket!

Sporthírek
Asztalitenisz
Szalai Gergely emléktorna

Tornacsarnok,
március 16.
(szombat)

Labdarúgás

Lovassport

Bajnoki menetrend 2013 tavasz

Edzõtábor Dallos Gyula mesteredzõvel

03.10 15:00 VITNYÉD-NAGYCENK
03.17 15:00 NAGYCENK- BABÓT
03.24 16:00 NAGYCENK- RÁBAKECÖL
03.31 16:00 RÉPCEMENTI SE - NAGYCENK

A torna programja:
9-13 óráig:
Általános iskolások versenye
Nevezés Lajber Sándornál
Tel.: 30/981-39-05

04.07 17:00 NAGYCENK - VESZKÉNY
04.14 17:00 SZANY- NAGYCENK
04.21 17:00 NAGYCENK - HEGYKÕ
04.28 17:00 FERTÕENDRÉD-NAGYCENK
05.05 17:00 NAGYCENK- LÖVÕ

14-18 óráig
Felnõtt egyéni verseny
30
Nevezés a helyszínen 13 -kor
Elõzetes nevezés Winkler Ernõnél
Tel.: 30/334-10-77
Nevezési díj: 500 Ft

05.12 17:00 EGYHÁZASFALU - NAGYCENK
05.19 17:00 NAGYCENK- ÁGFALVA
05.26 17:00 OSLI - NAGYCENK
06.02 17:00 NAGYCENK- RÁBASZENTANDRÁS

A Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi
István Nagycenki Lovasképzési Központja
(NLKK) annak érdekében, hogy a lovas
életet jobban fellendítse a nyugati
határszélen és a nagycenki nagy
hagyományokkal rendelkezõ egykori
Méntelep lovardájában, edzõtábort szervez.
Idõpont: 2013. március 2-3.
Helyszín: NLKK fedeles lovardája
(9485. Nagycenk, Kiscenki u. 3.)
Bõvebb információ a NLKK honlapján:
www.szechenyilovaskozpont.nyme.hu,
és Horváth Erzsébettõl (tel.: 30/5000-673)

06.09 17:00 MIHÁLYI - NAGYCENK
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

06.16 17:00 NAGYCENK - IVÁN

Szeretettel várjuk a díjlovasokat, díjugratókat,
military lovasokat, edzõket és mindenkit,
aki az idomító lovaglás iránt érdeklõdik.
Az edzések, és az elméleti oktatás a nézõk
számára nyitott, és ingyenes.
Program: Március 2-án és 3-án a délelõtti
és délutáni edzések között délben ebéd (szünet),
március 2-án este elméleti oktatás a résztvevõk
és érdeklõdõk részére, utána beszélgetés.
Helyszínek: A gyakorlati edzések a NLKK
fedett lovardájában, az elméleti oktatás a
NLKK területén a SMAFC klubhelyiségében lesz.
Az edzésekre a megadott idõpontok alapján
összeállított beosztás szerint kerül sor.

Dallos Gyula, Magyarország örökös
bajnoka a magyar bajnokságban 25
alkalommal volt elsõ, 11 világkupa
forduló gyõzelem van a háta mögött,
világkupa döntõben 6 alkalommal vett
részt, 1991-ben Európa bajnokságon
egyéni 7. helyezést ért el, 1993-ban
Európa bajnokságon egyéni bronzérmes,
1994-ben világbajnoki egyéni 7. lett.

Apróhirdetés
Televíziós kvízmûsorba jelentkezéshez
partnert keresek.
Elérhetõségem: 06/30/471 8831
Az újságot írta és szerkesztette:
Benke Éva - tel:0036/30/9595637
e-mail: konyvtar@nagycenk.hu
Kiadja: Nagycenk Önkormányzata

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk

Gratulálunk!

Kóbor László - szül: 1963
Szokodi Kálmánné - szül: 1913

Szabó Gizella és Kerekes Tamás kisfia

Kerekes Tamás (2013.02.15.)
Markó Milán Attila (2013.02.25.)
Kovács Tímea és Markó Attila kisfia

