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Tízforrás Fesztivál - Nagycenki programok
Orgonakoncertek
a Szent István
Plébániatemplomban
A Hegykõi Tízforrás Fesztivál keretében
az Ybl Miklós által tervezett,nemrégiben felújított,
kívül-belül megszépült Nagycenki templomban
fiatal orgonamûvészek koncertjeire kerül sor

Idõpontok:
07.14. kedd 19 óra - David Christopher Bendix Nielsen
07.16. csütörtök 19 óra - Kiss Zsolt
07.18. szombat 19 óra - Kuzsner Péter
Az orgonakoncertekre a belépés ingyenes.

" Népszerû jazz"
A Jazzydance Band
az Alkotóház udvarán
07.17. péntek 18.00
Nagycenki Alkotóház
(a kastéllyal szemben)
Fellépõk: Szilágyi Marika (ének), Riedl Helga (ének-szaxofon)
Máyer Mária (ének), Bányai Petra (ének) Pócza Márton (ének),
Fülöp Adrián (zongora),Pribilla László (dob), Lökkös Ferenc (Basszusgitár)

Mûsoron:
Hello Dolly, Bluberry Hill, Ower the rainbow, I got Rhythm...
A koncertre a belépés ingyenes.

XII. Hársfa Fesztivál
Új helyszínen, a Hegykõi Tízforrás
Fesztiválhoz kapcsolódva került
megrendezésre a „Czenki” Hársfa
Néptáncegyesület fesztiválja. A környezet
kitûnõen illett a néptánchoz, népzenéhez,
az Alkotóház udvara megtelt az
érdeklõdõkkel, akiket a cenkiek mellett a
Sopronkövesdi Kövirózsa Kulturális
Egyesület táncosai, citerásai és a Lövõi
zenekar muzsikusai szórakoztattak.
Köszönjük a szép estét a táncosoknak,
zenészeknek, és reméljük, hogy hosszú
távon is új otthonra talált a fesztivál.

Versudvar
Gergely
István
költõvel
07.15. szerda 19.00
Nagycenki Alkotóház
(a kastéllyal szemben)
„Töltöttem magamnak bíborszín idõt,
fény felõl küldött rám illatos szellõt,
prizmáján törik,de tölti is a nap.
Szerelmed fûszere ajkamba harap.”

Gergely István orvos 1995 óta ír
és közöl verseket, gyermekverseket
és
verses meséket,
melyek
antológiákban és önálló kötetekben
egyaránt
megjelentek.
Önálló
kötetei:
Szín-Mû,
Küzdelem,
Táltosmalac.
A belépés ingyenes

A Fertõ-táj Világörökség
gyöngyszeme: Nagycenk
Túrák a Hársfasoron
“Délutáni séta a Hársfasoron”:
07.15., szerda 16.00 h.
Indulás a Hársfasor bejáratától.
Jelentkezés, bõvebb információ:
Huiber Edit (06304845294)
A túrán a részvétel ingyenes!

Önkormányzati hírek

Közmûvelõdés

Hirdetmény - Nagycenkért díj

Lettországban vendégszerepelt a Czenki Hársfa
Néptáncegyesület
Felhívás

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
a község fejlõdéséért, hírnevének
öregbítéséért végzett tevékenység
elismerésére kitüntetõ díjat alapított
1993-ban. Megnevezése
„NAGYCENKÉRT DÍJ”.
„NAGYCENKÉRT DÍJ” jelöltre
javaslatot a helyi lakosok,
szervezetek, közösségek tehetnek.
Adható azoknak a személyeknek
és közösségeknek, akik a község
fejlõdéséért sokat fáradoztak
(5-10 év), vagy hírnevének
öregbítéséhez hozzájárultak.
A jelöltekre írásos indokolással
ellátott javaslatot
2015.

augusztus

A 2013, 2014-ben tartott Nemzetközi
Néptánctáborunkban vendégül láttunk
lettországi
táncosokat. A Hársfa
Fesztiválokon a nézõk is megcsodálhatták
légiesen könnyed táncaikat. Idén
csoportunk kapott meghívást május
végére egy három napos fesztiválra
Kandavába. Nagy izgalommal készültünk
az útra. A hosszú és embert próbáló utazás
után meleg fogadtatásban részesültünk.
Elsõ fellépésünk Zemite faluban volt,
ahol két lett tánccsoporttal adtunk mûsort,
amelyet lett és magyar táncház követett.
Fõ mûsorunkat Kandava szépséges
fõterén mutattuk be, nagyszámú és
lelkes közönség elõtt. Külön örültünk
annak, hogy Lettországban élõ magyarok

is voltak a nézõk között, akik miattunk
utaztak 95 kilométert Rigából.
Vendéglátóink nagyszerû programot
állítottak össze nekünk. Kandava
megtekintése, pazar táncszínházi elõadás,
felvonulás, tábortûz, gumikacsa úsztató
verseny, polgármesteri fogadás,
divatbemutató, kirakodóvásár tette
örök élménnyé utazásunkat.
Utolsó nap a Balti tengeri piknik,
röplabdameccs mélyítette el barátságunkat.
A búcsú könnyesre sikerült, de abban a
reményben indultunk haza, hogy Nagycenk
hírnevét megerõsítettük Kandavában és
még sokszor lesz alkalmunk találkozni
lett barátainkkal.
Szalay Katalin

7-ig
Tisztújítás az Iparoskörben

lehet a polgármesterhez, vagy az
Önkormányzati Hivatalhoz eljuttatni.
A díj odaítélésérõl a Képviselõtestület dönt a szeptemberi
ülésen, a „Nagycenkért Díj”
odaítélését elõkészítõ eseti
bizottságának javaslata alapján.
Javaslataikat kérjük minél
nagyobb számban megtenni,
hogy az arra legméltóbb
személynek, illetve szervezetnek,
közösségnek tudjuk odaítélni.
NAGYCENKÉRT DÍJ
ESETI BIZOTTSÁGA

Beszámoló Közösségi színtér kialakításáról (Nagycenk, Gyár u. 2. ) - kivonat
A Nagycenkért Alapítvány pályázati
pénzbõl 2014 júniusában megkezdte a
helyi kultúra megõrzése érdekében a helyi
civil szervezetek támogatását azzal, hogy
a közösségi színtérnek helyt adó intézmény
felújításának beruházását elindította.
Az Önkormányzat hozzájárulását adta a
Nagycenkért Alapítvány részére, hogy az
Önkormányzat épületében- Nagycenk, Gyár
u. 2.- felújítási beruházásokat végezzen el
(alagsorban közösségi színtér kialakítása,
részleges fûtéskorszerûsítés és tetõfelújítás).
A tervezõi munkával egy idõben, az
Alapítvány megállapodásokat kötött a
helyi civil szervezetek képviselõivel annak
érdekében, hogy a jövõben is biztosított
legyen a civil közösségi színtér mûködése,
igénybevétele, hiszen a beruházás befejezése
után a civil szervezeteknek egy folyamatos
gyülekezési, elõadási helyszínt akar biztosítani.

A tervezõi munka elkészülte után az
Alapítvány lefolytatta a szükséges
közbeszerzési eljárást, melynek során az
ajánlatok értékelése, bírálata alapján 2
részterületre hirdetett nyertes kivitelezõt:
I. Ajánlattevõ neve: Böröndi Valentin
egyéni vállalkozó, Sopron, Juharfa u. 16.
Tetõfelújítás a civil szervezetek épületében
Ajánlati ár (nettó) 8.404.164 HUF
II. Ajánlattevõ neve: Czákler Kft
9 4 8 4 P e r e s z t e g , Te m e t õ u . 3 .
Fûtéskorszerûsítés és az alagsor felújítása
a civil szervezetek épületében
Ajánlati ár (nettó) 9.751.694- HUF
A Nagycenkért Alapítvány a kivitelezõkkel
a vállalkozási szerzõdést a fenti árban
megkötötte, a kivitelezõk által szerzõdött
vállalási határidõ 2015. április 30.-a volt.
Megvalósult az alagsorban fûtéskorszerûsítés,
nyílászáró csere, akadálymentes bejárat

biztosítása, szigetelés, vakolás, festés, burkolás,
vizes blokk kiépítése. A teljes beruházással a
civil szervezetek részére minden helyiség
igénybevétele alkalmassá vált (bemutató terem,
elõadóterem, férfi-nõi mosdó, konyha, irattároló
helyiségek). Az épület tetõfelújítása „magáért
beszél” (tetõlécezés, fóliázás, teljes cserépfedés,
teljes bádogozás).
Az Alapítvány
bútorbeszerzést is hajtott végre annak
érdekében, hogy a közösségi színtér
helyiségei azonnal használhatók legyenek.
Egyúttal megköszönöm a Támogatóinknak,
Kurátoroknak és a kivitelezésben, valamint a
szervezésben résztvevõk áldozatos munkáját.
Kérem a továbbiakban is támogassák közhasznú
alapítványunkat, hogy munkánkkal
Nagycenk szolgálatában dolgozhassunk.
Horváth László - kuratórium elnöke
A teljes beszámoló a honlapon olvasható.

Közmûvelõdés

Friends of Europe pályázat - kirándulás

Kézmûves tábor 2015

2015-ben is megrendezésre kerül a
Kézmûves tábor, mely az idén augusztus
10-14. között lesz az Alkotóházban.
Általános iskolás korú gyermekeket
várunk, fiúk, lányok egyaránt jól
szokták érezni magukat az eddigi
évek során. Terveink szerint lesz
batikolás, nemezelés, virágkötés, kavicsfestés, és még sok érdekesség, kaland....
Minden nap reggel 9-tõl 12 óráig lesz
foglalkozás. Innivalót és tízórait
mindenki hozzon magával! Ha az
idõjárás megengedi, végig a szabadban
leszünk, és a tízórait is kint fogyasztjuk el.
Részvételi díj nincs, anyagköltségre
1000 ft/fõ a hozzájárulás összege.
A tábor min.10 fõ jelentkezése esetén indul.
2015 a Fény és a Talajok Nemzetközi Éve. Ehhez kapcsolódva a Friends Of Europe A középiskolás diákok közösségi szolgálatot
Nagycenk Egyesület pályázatot hirdetett "A fény és a talaj-termõföld ihlette teljesíthetnek a táborban való segédkezés
alkotások"-ra. A mûvészeti kategória helyezettjei -többek között- Fertõ tavi során, erre nekik is jelentkezni kell!
hajókirándulást nyertek. A képen a június 13-i remek hangulatú hajóút résztvevõi.
A sikerre való tekintettel az Egyesület a jövõben is tervezi aktuális témákhoz Jelentkezési határidõ: augusztus 7.
Jelentkezés: Benke Éva 0036 30 695 40 49,
kapcsolódó pályázatok kiírását.
Erdõsiné L. Izabella alelnök
vagy személyesen a könyvtárban.

Hírdetés
JUDIT KOZMETIKA
Bán-Berkes Judit Éva kozmetikus
Kiscenki utca 72.
Egyházi hírek

Könyvvásár
Könyvvásár
a könyvtárban!
Sulinfo
Albumok, verseskötetek, regények stb.

Idõpont:
Július 20-tól augusztus 7-ig

Véradás

A következõ véradás idõpontja:
augusztus 19. szerda, 16-19 óra
Helyszín: Általános Iskola

Anyakönyvi hírek
Búcsúzunk
Turbucz Mihály szül.: 1938

Sport

Labdarúgás - véget ért a 2014/15-ös szezon
Június közepén fejezõdött be a megyei II. osztályú bajnokság. A több éve tartó
gyenge szereplés után idén tavasszal végre jó játékkal és jó eredményekkel
örvendeztette meg a csapat a szurkolókat. A tavaszi 15 mérkõzésbõl 11-et megnyert,
1 alkalommal döntetlent játszott, és csupán háromszor szenvedett vereséget. A téli
szünetben csupán a 13-dik helyen álltunk a tabellán, a bajnokság végére sikerült
feljönnünk a 8-dik helyre. Csak a tavaszi eredmények alapján a 3-dik legjobb volt
az együttes a bajnokságban. Az U21-es csapat 10-dik helyen végzett.
Az új szezon augusztus közepén kezdõdik, nagy reményekkel vágunk neki.

Közmûvelõdés - Tündérexpressz 2015
A soproni Tündérfesztiválhoz csatlakozó, annak hivatalos elõ-rendezvényeként
ismert nagycenki Tündérexpressz – bár hideg és szeles idõben – de az idén is
töretlen lelkesedéssel került megrendezésre. A szervezõ Tündérkör új tagokkal
bõvült, mindenki hozzátette a magáét. Köszönet a szívvel-lélekkel végzett soksok munkáért, a lelkesedésért a Tündérkör tagjainak és családtagjaiknak!
Köszönetünket fejezzük ki a
közremûködésért a GySEV Zrt.-nek, a
Pro Kultúra Sopron Kft.-nek, a soproni
Horváth József AMI zeneiskolás
növendékeinek és tanárnõjüknek,
Bálintné Horváth Erikának, az Eötvös
József Evangélikus Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskola diákjainak!
Köszönet soproni tündérbarátainknak,
a MiNõk körének! Köszönet a
közremûködésért, segítségért Keszei
Istvánnak, Kontli Lászlónak, Szekendy
Katalinnak, Halasi Csillának, Marton
Gizellának, Horváth Rezsõnek!
A Manófotózóban készült képek
szabadon letölthetõk a www.
szechenyifaluja.hu oldalról.

Tûzoltóság

Szikrától a hamuig: Nagycenki siker
a versenyen - Söveges Fábián és társai
rövidfilm kategóriában nyertek
Az Országos Tûzmegelõzési Bizottság
által kiírt alkotói pályázaton Söveges
Fábián és két társa, a peresztegi Koloszár
István és a nagycenki Rozmán Kristóf
kisfilmje elsõ helyezést ért el.
Az Országos Tûzmegelõzési Bizottság
általános és középiskolások számára kiírt
Szikrától a hamuig elnevezésû alkotói
pályázatára olyan plakátokat, rövidfilmeket
és számítógépes alkalmazásokat vártak,
melyek bemutatják a tûzoltó hivatást, a
tûzoltók munkáját. A pályázatra összesen
36 pályamû érkezett. A második
korcsoportban rövidfilm kategóriában
Söveges Fábián és Koloszár István
(Pereszteg) munkája lett az elsõ. A
kisfilm elkészítésében Rozmán Kristóf is
k ö z r e m û k ö d ö t t , m i n t o p e r a t õ r.
- Fábián és Isti tûzoltókat alakítanak a
kisfilmben, mely egy általuk kitalált
történetet dolgoz fel. A nyers felvételeket
maguk szerkesztették és vágták meg, így
készült el a mintegy 30 másodperces anyag
– meséli Schiffer Vera, Fábián édesanyja,
aki hozzátette azt is, hogy fia ötödikes kora
óta érdeklõdik a katasztrófavédelem iránt,
évek óta részt vesz a Gyõr-Sáráspusztai
tûzoltótáborban, és figyelemmel kíséri a
nagycenki önkéntes tûzoltók munkáját is.
A díjat június 5-én a Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
gyõri központjában Sallai Péter tûzoltó
ezredes, igazgató adta át.
Fábián köszöni mindenki segítségét, aki
bármilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy
a kisfilm létrejöhessen!

Egyházközségi hírek
Kovács Csaba Albert atya 2015.
augusztus 1-tõl másutt teljesít szolgálatot.
Nagycenkre Szalai Gábor atya kerül.
A vele készülõ bemutatkozó interjút a
Cenki Híradó következõ számában
olvashatják.

Szalai Gábor atya

