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II. Európa futás

Polgármesteri beszámoló

Nagycenk, 2015.05.09.
Teljesítsd a távot!

Európa futás
Nagycenk
2015.05.09.

(Magadért, a családért, a barátért,
Nagycenkért és a hazáért)
A sportesemény célja felhívni a figyelmet az egészséges életmódra,
az összefogásra, megemlékezve a 2004. május 1-i Európa Uniós csatlakozásra.

A sportesemény helyszíne: Nagycenk - Deutschkreutz
Idõpont: 2015. május 9. szombat, 9.30-tól
A verseny rendezõje: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
Friends of Europe Nagycenk Egyesület, valamint a nagycenki civil szervezetek
Nevezés: reggel 8-tól 9-ig, Gyári kert (9485 Nagycenk, Gyár utca vége)
Nevezési díj: 14 éven felülieknek: 1000Ft/fõ
(A nevezési díj tartalmaz egy emlékpólót is)
14 éven aluliaknak a nevezés ingyenes
(A gyerekeknek emlékpóló kapható 500ft-os áron)
Rajt és cél: Nagycenk, Gyári kert
Útvonal: Versenyszámnak megfelelõen (helyszíni tájékoztatás, térkép)

Versenyszámok
1. Mozogjunk együtt (3 km)

3km

Futás, vagy gyors séta
(egyéni vagy váltó)

5km

2. Teljesítsd a távot (5 km)
Futás, vagy gyors séta
`

3. Minimaraton (9 km)

Nagycenk

Nagycenk Deutschkreutz
(Nádasdy kastély) Nagycenk útvonalon

Deutschkreutz

9km
`

Családok, baráti társaságok,
kollektívák jelentkezését várjuk!

Minden résztvevõ rajtcsomagot és emléklapot kap!
A kiemelkedõ eredményt teljesítõ résztvevõk külön díjazásban részesülnek.
A VERSENYEN MINDENKI SAJÁT FELELÕSSÉGÉRE VESZ RÉSZT!

Versennyel kapcsolatos információk:
Pölcz Zoltán - fõszervezõ, Tel: 06-20-3980864
Matiasec János - Tel: 06-30-4002518

Koós János és Dékány Sarolta
Nagycenken
május 15. péntek 17 óra
a Községháza dísztermében
Jegyek:
elõvételben 500 Ft.- a helyszínen 600 Ft.Jegyek kaphatók Benke Évánál a könyvtár nyitva tartási idejében,
illetve Pölcz Mártinál a Száz forintos boltban.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Tisztelt Nagycenkiek!
A képviselõ-testület februári
ülésén
elfogadta a 2015-ös költségvetést, ezzel
meghatározta a település ez évi mûködését,
fejlesztéseit és ezek fedezetét.
A 2015-ös költségvetés 344 millió forint
bevétellel és 344 millió forint kiadással
számol. Bevételeink nagy részét az állami
finanszírozás teszi ki, mely meghatározott
feladatok ellátására szolgál, tételesen,
pontosan megjelölve azokat, ez 140 millió
forint. Mûködési bevételeink 49 millió
forint. Helyi adó bevételeink - kommunális,
telek, iparûzési, építmény, gépjármû
melynek csak 40%-a marad nálunk - 65
millió forint. Elõzõ évben megnyert
egyesületi pályázati kivitelezések - sportpálya,
alkotóház - elõfinanszírozásának
visszatérítése 20 millió forinttal növeli a
bevételi oldalt. Az új lakóparkunk
telekértékesítése és az állandó gondot
okozó bérlakásaink eladása 40 millió
forinttal lett beállítva a költségvetésbe.
A múlt évrõl 30 millió forint
pénzmaradványt hoztunk át az idei évre.
Kiadásaink nagy részét az állami
feladatfinanszírozás szigorú szabályai
határozzák meg. Ezek - a hivatal és óvoda
fenntartása, szociális ellátás, közvilágítás
költségei, falugondnokság költségei - 204
millió forint kiadást jelentenek. A víz és
csatorna-hálózat bérleti díját, mely a
mûködési bevételeink között található, a
hálózat karbantartására vissza is adjuk a
Vízmû ZRT-nek, ez 11 millió forint. A
bevételi oldal számaiból az állami
finanszírozást és a mûködési bevételt
összeadva 194 millió forintot kapunk,
mely az összes alapellátást és a bérleti díj
visszafizetést nem fedezi, a hiányzó 21
millió forintot saját bevételbõl kell pótolnunk.

Önkormányzati hírek
Polgármesteri beszámoló
Az idei évben 115 millió forint értékben
terveztünk fejlesztést, felújítást, beruházást,
és 4 millió forint kisebb intézményi
karbantartást. A költségvetésben
10 millió forint tartalékkal számoltunk.
A tervezett fejlesztések, beruházások:
A lakóparkunk második ütemû
közmûvesítését - víz-csatorna, villany, gáz
és útalap - 30 millió forint erejéig az idén
elvégezzük, a munkálatok már el is
kezdõdtek. Ezzel további harminc telek
válik értékesíthetõvé, mely folyamatos
bevételt jelent, biztosítva a stabil mûködést
és növelve a lakosságszámot településünkön.
A Soproni utca Vám utca sarok járdaépítést
április - május hónapban tervezzük elvégezni,
költsége 12 millió forint. Ezzel a
faluközpont további szépítése történik.
A Gyár utcai útburkolat teljes felújítása
egy ütemben kivitelezési, de fõleg
finanszírozási szempontból
nem
megvalósítható. A képviselõ-testület öt év
alatt tervezi, évente kb 150-200 méter
megépítésével, 15 millió éves költséggel.
Évente 2 millió forint építési támogatást ad
az Unser Lagerhaus kft. Az idén május - június
hónapban még az aratási idõszak elõtt, az
elsõ szakasz a hivataltól indulva megépül.
Utak, járdák felújítását is tervezzük,
reményeink szerint évente egy utat vagy
járdát lesz lehetõségünk rendbe tenni. Az
idén a Bokor Nándor utca és Selyemfonoda
utca aszfaltozását terveztük 10 millió
forinttal, ebbõl a Selyemfonoda utca
lakóközössége 1,2 millió forintot már
átutalt a község bankszámlájára, ezzel
támogatva a beruházást
A Gyár utca végén lakók teljesen jogos
kérését teljesítjük azzal, hogy a
közvilágítási hálózatot elvisszük az
ingatlanjaik elé is, költsége a tervezéssel
és a kivitelezéssel 5 millió forint.
A kiépítés július hónapban megtörténik.
Többször írtam már a Szigetvári és a
Játszótér utcai szennyvízátemelõk súlyos
gondjáról, mindkettõ tervezését és vízjogi
létesítési engedélyezését elindítottuk.
Költségvetésünk a Játszótér utcai átemelõ
kiváltását gravitációs rendszerrel 17 millió
forint becsült összeggel
tartalmazza,
kiépítését szeptember-október hónapra
tervezzük. A Vízmû 5 millió forinttal
támogatja ezt a költséges beruházást.
Az idei költségvetés is tartalmazza a
Vízállói út útalappal történõ kiépítését,
ezzel lehetõség lenne Nagycenk és
Pereszteg rövid úton történõ kölcsönös
átjárására. Ez a tétel 6 millió forinttal
lett beállítva a költségvetésbe.

A községháza felújítására 20 millió forintot A korszerûtlen szárító berendezés helyett
terveztünk, felújításra szorul a fûtési, egy teljesen új, korszerû, a környezetvédelmi
villany, informatikai, telefon hálózatunk. elõírásoknak megfelelõ berendezést építenek.
A külsõ homlokzat teljes felújítása, az A régi többet nem kerül beindításra. A Gyár
összes nyílászáró cseréje ebbõl az utca felújításához öt éven keresztül évente
összegbõl teljesen nem finanszírozható, kettõ millió forinttal hozzájárulnak.
de két éven belül reális esélyt látok az A telepet két éven belül a környezetbe illõ
épület megszépülésére. Ez összesen 115 ipari kerítéssel körbekerítik. A telepen belül
millió forint fejlesztést, beruházást jelent. 10m széles, két sor elõnevelt fából és alattuk
cserjesorból zajvédõ növénysávot telepítenek.
Ezen felül KEOP napelemes pályázaton
A hulladékudvar (aminek a hivatalos
nyertünk 25 millió forint összeget,
megnevezése ZÖLDUDVAR, amit ezentúl
melyet 5 millió forint önrésszel kell így fogunk használni), április elsejével indult.
kiegészítenünk. Ennek keretében Az üzemeltetõ STKH a számlalevélben
napelem kerül a községházára, közli minden
ügyfelével a zöldudvar
az óvodára és a sportcsarnokra. mûködését, illetve a Cenki Híradó mostani
A kivitelezés augusztus hónapban történik. számában is tájékoztatjuk Önöket.
Az így termelt villamos árammal a A rendezési tervünk módosítása megtörtént,
három intézmény
áramszámlája éves hatályba lépett. A honlapunkon megtekinthetõ,
szinten 1,5 millió forinttal csökkenthetõ. a korábbi szabályzáshoz képest könnyítést
A községháza felújítása elkezdõdött, az tartalmaz az építkezések tekintetében.
alagsorban az eddig csak tárolónak használt A községházával szembeni tér elnevezése
helyiségekbõl a közösségi életet szolgáló megtörtént, a képviselõ-testület a
termek lesznek kialakítva. Az eddig beérkezett javaslatok alapján a Vámház tér
ruhaárusításra használt helyiség is teljesen nevet adta a megújult parkunknak a
megújul és a továbbiakban is ilyen célra történelmi múltjára való tekintettel.
Ingatlan értékesítés címen 40 millió forint
fogjuk használni. Ezzel párhuzamosan a
bevételt terveztünk 2015-re. Ebbõl licit
tetõ teljes felújítását is elkezdtük, fentrõl
útján értékesítésre került a postával egy
jövünk lefelé, alulról megyünk felfelé a épületet képezõ lakás és a volt Pr Telekom
felújítással és egyszer csak kész lesz ez a iroda 16 millió 200 ezer forintért, az elõleget
szép épület. Az alagsor- és tetõfelújítás kifizették, jelenleg a hitelt intézik. A Széchenyi
költségét a Nagycenkért Alapítvány által téren lévõ volt rendõr lakás és iroda épületét
nyert 25 millió forint MNB támogatás fedezi. két éve próbáljuk egyben értékesíteni, de nem
A községben összesen közel 170
millió sikerült. Most vevõ jelentkezett 12millió
Téltemetés
forint beruházás, fejlesztés, felújítás történik 500 ezer forintért az egyik felére és a testület
az idei évben, természetesen csak akkor, ha úgy döntött a javaslatomra, hogy alakítsuk
a bevételeink a tervezettek szerint alakulnak. társasházzá és értékesítsük. Így továbbra is
Ehhez fontos az Önök adózáshoz történõ lehetõség van a másik felének a megvásárlására,
pozitív hozzáállása, a tervezett ingatlan mely 102 m2 és 10 millió forint az értéke.
értékesítés megvalósulása. Amennyiben A Gyár utca 11. alatti szociális bérlakásainkat
a bevételeink nem a tervezettnek megfelelõen értékesítettük, a bérlõk megvásárolták, ezzel
alakulnak, akkor a fontossági sorrendet Nagycenken megszûnt a szociális bérlakás.
Az M85-ös gyorsforgalmi út nyomvonala a
figyelembe véve egyes beruházásokat át
két változat közül kiválasztásra került. Így
kell ütemeznünk, a biztonságos mûködést
az eredetileg is tervezett nyomvonalon fog
semmilyen körülmények között majd megépülni. A nyomvonal nagycenki
s e m f o g j u k v e s z é l y e z t e t n i . szakasza a vasúti pályával párhuzamosan,
Néhány fontos információt szeretnék annak a déli oldalán kerül kialakításra. A
Önökkel megosztani. Többször érkezett gyorsforgalmi útra való le-fel hajtásra
lakossági bejelentés, hogy Nagycenken már Nagycenknél, a Vízállói major után, a vasút
piros hó esik, szerencsére nem esett csak és a 84-es út keresztezõdése után lesz lehetõség.
szemetelt. Ez a kukorica szárításából A Nagylózsón épült új szennyvíztisztító telep
származó kukorica léha, a korszerûtlen próbaüzeme elkezdõdött, ezzel egy idõben
szárító berendezés rossz mûködésének a a nagycenki telep mûködése befejezõdött
következménye volt. Az Unser Lagerhaus és megszûnt a 85-ös úton Gyõr felõl érkezve
kft tulajdonosával és a helyi telep a falu jellegzetes „illata”. Az új telepen
vezetõjével többszöri egyeztetõ megbeszélést kerül kezelésre, tisztításra Sopronkövesd,
folytattunk a jegyzõ asszonnyal, és ennek Pereszteg, Pinnye, Nagylózs, Nagycenk
eredményeként megegyeztünk, írásban szennyvize.
Csorba János
polgármester
rögzítettük a további mûködés feltételeit.

Felhívás

Önkormányzati hírek

Zöldudvar - Tájékoztató

Jegyzõi tájékoztató

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy 2015. április 1-jén megkezdte
mûködését a hulladékudvar (Zöldudvar),
ahol lehetõség van a (korábban lomtalanítási
akciókban gyûjtött) szelektív hulladékok
elhelyezésére.

A hulladék átadója kell, hogy rendelkezzen
Tisztelt Lakók!
szerzõdéssel a szemétszállítási céggel
(a szerzõdés a cégnél nyilván van tartva) K é re m a z a l á b b i t á j é k o z t a t á s
nem szabad, hogy díjtartozása legyen, elolvasását és a szabályok betartását!
csak magánszemély lehet, cég nem,
Szabadtéri növényi hulladék égetése
a lakcímet igazolni kell.
A 2015. március 5-én hatályba lépett új
Országos Tûzvédelmi Szabályzat 54/2014.
A Zöldudvar helye: Nagycenk (Gyár utca vége):
(XII. 5.) BM rendelet 225. § - 226.§
Nyitvatartási ideje: hétfõ, szerda, péntek: 11 18-óráig (Tel: 99/200-137) bekezdése szabályozza a szabadtéri növényi
hulladék égetés feltételeit, mely kapcsán
két alapvetõ esetet különböztetünk meg.
A belterületen végzett növényi
hulladékégetés és a külterületen végzett
növényi hulladékégetés. A külterület
kapcsán a közigazgatásilag Nagycenkhez
tartozó, de nem belterületi szabad tér, kert,
mezõgazdasági mûvelési ág, gyümölcsös,
szántó is külterületnek minõsül.
A belterületen végzett növényi hulladék
égetésének feltételeit a Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata Képviselõ-testületének
25/2012. (XI.11.) önkormányzati rendelete
szabályozza (ezt a rendeletet módosította
a 2015. márciusi ülésén a képviselõ-testület,
mely a mostani tájékoztatóban már aktuális),
mely alapján a kerti hulladék elégetése
állami és nemzeti ünnepek, valamint
munkaszüneti napok kivételével,
szeptember 15-tõl, április 30-áig,
00
00
hétfõtõl szombatig, 8 -18 óra közötti
idõszakban végezhetõ. Ezen idõszakokon
túl, minden hónap utolsó péntekén és
szombatján, ha ünnepnapra esik,
akkor az azt megelõzõ munkanapokon
8-18 óráig végezhetõ a száraz
avar és kerti hulladék égetése.
Ezen idõszakokban is csak szélcsendben
szabad tüzet gyújtani, így érdemes elõtte
az idõjárásról tájékozódni. Az elmúlt évek
során tapasztalhattuk, hogy gyakran
pillanatok alatt szép napos szélcsendes
idõbõl viharos erejû széllökések
keletkeznek, ezért nem elegendõ az
aktuális idõjárást megfigyelni a tûzgyújtás
elõtt, hanem feltétlenül tájékozódni
szükséges az elõrejelzésekrõl is.
A kerti hulladékot csak jól kialakított
tûzrakó helyen és telken lehet elégetni,
ahol az égetés anyagi kárt nem okozhat.
Az égetendõ hulladék nem tartalmazhat
kommunális illetve ipari eredetû hulladékot.
Az égetés során rendelkezni kell a tûz
oltásához szükséges eszközökkel,
felszerelésekkel. A tûz oltására alkalmasak
a tûzoltó készülékek, a tûz közelébe
készített öntözõ víz, vödörben bekészített
víz, vagy homok és lapát. Nem szükséges
a felsoroltak mindegyikét elõkészíteni,
azonban szükség esetén alkalmasnak
kell lenniük a tûz eloltására.

Önkormányzati hírek

Jegyzõi tájékoztató
folytatás
A tûzgyújtást minden esetben telefonon be
kell jelenteni a Soproni Hivatásos Tûzoltóparancsnokság ügyeletén a 06/99/510-672,
a 06/99/510-617, vagy a 06/20/5502497,
és a 06/30/6838809 számok valamelyikén.
A külterületi növényi hulladék égetés vagy
irányított égetés szabályait az Országos
Tûzvédelmi Szabályzat határozza meg.
Külterületi égetésnek minõsül minden
külterületi növényi hulladék vagy lábon
álló növényzet égetése (száraz fû, avar,
szõlõ venyige, nádas, összehúzott száraz
növényzet). Nem ide tartozik az erdõk
vágástéri hulladék égetése, mely feltételeit
külön jogszabály szabályozza, illetõleg
nem tartozik ebbe a kategóriába a külterületi
magán tulajdonban lévõ ingatlanokon,
valamint kijelölt tûzrakó helyeken történõ
tûzrakás, szalonnasütés, grillezés.

A külterületen történõ égetést az égetés
napját megelõzõ 10 nappal írásban kell
bejelenteni a Soproni Katasztrófavédelmi
Kirendeltségnek (9400 Sopron, Tûzoltó
köz 2.). Az eljárás illetékköteles, vagyis
3.000 Ft értékû illetékbélyeggel kell ellátni
a bejelentést. (Ezek az adatok a
www.nagycenk.hu honlapon megtalálhatók,
vagy az Önkormányzati Hivatalban
igényelhetõ formanyomtatvány)
A bejelentésnek tartalmaznia kell
az alább felsoroltakat:
- a kérelmezõ nevét és címét
- az égetés helyrajzi számmal
megjelölt pontos helyét
- az égetés megkezdésének
és befejezésének idõpontját
- az égetés indokát
- a terület nagyságát,
mely az égetéssel érintett
- az égetést végzõ felelõs személy
nevét és elérhetõségét
- a készenlétben tartott a tûz oltására
alkalmas eszközök megnevezését.

A bejelentési kérelem letölthetõ ezzel
a tájékoztatóval együtt.
A bejelentést követõen a katasztrófavédelmi
hatóság 5 munkanapon belül határozatban
engedélyezi vagy tiltja meg az égetést,
melyet a bejelentõ részére megküld.
Szabadtéri tarlóégetés kapcsán a
felsoroltakon kívül további feltételek
megvalósulása és szabályok betartása
szükséges. Nem szabad a tarlót minden
oldalról begyújtani. Lábon álló gabona
mellett a tarló égetése tilos. Szalmát
égetéssel megsemmisíteni szintén tilos.
A tarlót az égetés megkezdése elõtt legalább
3 m szélességben körbe kell szántani és
az adott területen vadriasztást kell tartani.
A fasorok melletti területen legalább 6 m
szélességben szükséges a körbeszántás.
Szintén körbeszántás szüksége legalább
4 m szélességben a vasút és a közút melletti
területeken történõ égetés esetén
Percze Szilvia
jegyzõ

BÛNMEGELÕZÉSI TANÁCSOK
FELHÍVÁS!
NE VÁLJANAK BÛNCSELEKMÉNY ÁLDOZATÁVÁ!
Községünkben újra és újra megjelennek
olyan idegenek, akik megfigyelik, vagy
megfigyeltetik, hogy hol laknak idõs,
beteg, egyedül élõ emberek.
Nyájas modorral bekéredzkednek és
értéktelen, „gagyi”, hasznavehetetlen
dolgokat vetetnek meg a hiszékeny
emberekkel nehéz tízezrekért.
Ezek mindannyian csak nyerészkedõ
bûnözõk, akiket még megbüntetni sem
lehet, ha ki is derül kilétük, hisz az „áldozatok”
önként adták át a pénzt, önként vásároltak!
Ezidõ alatt ráadásként felmérik az anyagi
helyzetüket, kilesik, hogy hol tartják a
pénzüket és legközelebb már
könnyen rablás áldozatai is lehetnek!
Bûnbandák mûködnek így, mindig új
arcokkal, de jól megszervezve adják
egymásnak az információt és sajnos mindig
vannak helyi informátoraik is.
Kérjük, gondolják meg, hogy kivel
állnak szóba, kinek nyitnak ajtót!

Ha valaki ellenõrként, szerelõként,
hatóságként jelentkezik, kérjen
igazolványt, ellenõrizze azt,
telefonáljon, ha kétségei vannak, de
NE ENGEDJE BE a magánterületére!
Engedje be, ha saját maga hívta, vagy
értesítést küldtek szerelõ érkezésérõl, de
akkor is kérjen igazolványt mielõtt beengedné!
Pénzt csak a postás visz!
(ajándékot pedig õ sem!)
Ne higgye el, ha azt mondják, hogy a
hozzátartozójának pénzt hoztak,
csak vissza kell adni belõle!
Rokon „tartozását” se fizesse ki idegennek!

VIGYÁZZANAK ÉRTÉKEIRE!
LEGYENEK AZ IDEGENEKKEL
SZEMBEN „BIZALMATLANOK”!
TARTSÁK NAPKÖZBEN IS ZÁRVA
KAPUJUKAT, BEJÁRATI AJTÓIKAT!
NE ENGEDJENEK BE IDEGENEKET!

Önkormányzatra való hivatkozással
soha ne fizessen pénzt senkinek!

- Vásárláskor ne tegye táskáját,
pénztárcáját a pultra.
- Soha ne tartsa PIN kódját
a bankkártyája mellett !
- Bejárati ajtajára szereltessen
megfelelõ biztonsági zárat!
- Ne tartson otthonában nagyobb
mennyiségû készpénzt!
- Ne beszéljen idegennek anyagi
helyzetérõl, otthon lévõ értékes dolgairól!
- Idegen kérésére ne váltson pénzt!
- A teli postaláda, napokig lehúzott
redõny „csábítja” a bûnelkövetõket!
Ha bármi gyanúsat, rendelleneset
észlelnek azonnal hívják a

Rendõr, polgárõr NEM vesz át pénzt és
NEM visz ki pénzt és NEM is ad!

107-es vagy a 112-es telefonszámot

Ne higgye el, hogy „milliókat nyert”,
csak feltöltõkártyát kell venni, vagy
bankszámlára kell utalni elõtte!

vagy a helyi POLGÁRÕRSÉG
20/ 34 101 97
30/ 26 718 44
30/ 21 778 91
telefonszámát

Éljen az egészséges bizalmatlanság
elvével, a csaló attól csaló, hogy
bizalmat ébreszt!!

VIGYÁZZANAK MAGUKRA
ÉS EGYMÁSRA IS !
Polgárõrség Nagycenk
Lukács Lajos elnök

Önkormányzati hírek

Felhívás adatszolgáltatásra!
Tisztelt Nagycenki Lakosok!
Az állatok védelmérõl és kíméletérõl
szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.)
42/B. § (1) bekezdése rendelkezése
alapján az eb tartási helye szerint
illetékes önkormányzat - ebrendészeti
feladatainak elvégzése érdekében,
illetve a veszettség elleni oltás
járványvédelmi vonatkozásaira való
tekintettel három évente legalább egy
alkalommal ebösszeírást végez.
A települési önkormányzat az ebösszeírás
alapján, az ebtartók által szolgáltatott
adatokról helyi elektronikus nyilvántartást
köteles vezetni, az állat tulajdonosa,
tartója és más személyek jogainak,
személyes biztonságának és tulajdonának
védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az
ebösszeíráskor köteles a törvényben
elõírt adatokat a települési
önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként
külön kell kitölteni.

A kitöltött adatlapokat Nagycenk
település Önkormányzati Hivatalához
vagy postai úton lehet benyújtani
2015. május 31-ig., valamint
a Dózsa krt. 13., Soproni u. 1., Soproni
u. 1/A, Kiscenki u. 22., Vám u. 14.
szám alatti élelmiszer-boltokban
kihelyezett gyûjtõládákba is be lehet
dobni a fenti idõpontig az adatlapokat.
Amennyiben sem tulajdonában sem
tartásában nincs eb, az errõl szóló
nyikatkozatot is szíveskedjen eljuttatni
az Önkormányzati Hivatalhoz!
Az ebösszeíró adatlapot községeink
minden házához eljuttatjuk, (a mostani
újság betétlapja) illetve letölthetõ a
település honlapjáról. (www.nagycenk.hu)
Amennyiben több adatlapra van
szüksége, úgy Hivatalunkban tud igényelni.

Az adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítését és a benyújtott adatlapok
valóságtartalmát az önkormányzati
hivatal munkatársai ellenõrizni fogják.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás
aktuális információkat tartalmazzon,
az ebtulajdonos az ebösszeírását
követõen is köteles az adatokban
bekövetkezõ változásokat írásban
bejelenteni, ugyancsak a település
Önkormányzati Hivatalában.
Felhívjuk a Tisztelt Ebtartók figyelmét,
hogy a kedvtelésbõl tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II.26.) Korm. rendelet
17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013.
január 1. napjától a négy hónaposnál
idõsebb eb csak transzponderrel
(microchippel) megjelölve tartható.
Ezért kérjük, amennyiben a
jogszabályban meghatározott
kötelezettségének még nem tett eleget,
úgy szíveskedjék a transzponderrel
nem rendelkezõ ebeket állatorvosnál
megjelöltetni.

Felhívjuk a Tisztelt Ebtartók figyelmét,
hogy az adatszolgáltatási kötelezettség
elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat
maga után. A bírság legkisebb összege az
állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. A lakosság szíves együttmûködését
( X I I . 3 1 . ) K o r m . r e n d e l e t b e n megköszönjük! Nagycenki Közös
foglaltak alapján 30.000.- Ft.
Önkormányzati Hivatal

Egészségügyi aktualitások
Vashiány - Mindenki „gyanús” megnövekedése (serdülõkor, sport,
B á r a v e g y e s é t r e n d f e d e z i a fizikai munka, menses, terhesség)
vasszükségletet, bizonyos élethelyzetek m i n d v a s h i á n y t o k o z h a t n a k .
(diéták, extrém fizikai megterhelés,
gyógyszerek, terhesség, menses, Va s h i á n y b ó l v é r s z e g é n y s é g ,
felszívódási zavarok) megingathatják c s a k
i d õ
k é r d é s e
a vas-anyagcserét.Vaspótlásra tehát
Sápadtság,
gyors
szívdobogás,
bárkinek szüksége lehet, korra
é s n e m r e v a l ó t e k i n t e t n é l k ü l . szájzug berepedezései, égõ nyelv,
nyelési zavar, nehézlégzés, szívzörej
már
vashiányos vérszegénységre
Mikor gondoljunk vashiányra?
Tünetei meglehetõsen általánosak: utalnak. Az elégtelen Hb-szintézis
f e j f á j á s , s z é d ü l é s , g y e n g e s é g , miatt az anaemia hypochrom-microcyter.
ingerlékenység, romló koncentráció,
hajhullás, körömtöredezés, étvágytalanság. N é h á n y a r a n y s z a b á l y
Ha a beteg többet is említ közülük, Csak laboratóriumi vizsgálattal igazolt
összeáll a kép. A vasanyagcsere
labilis volta miatt gyakorlatilag vashiányban szabad vasat adni. Mindig
m i n d e n k i n é l g o n d o l n i k e l l r á . keresni és kezelni kell a vashiány okát.
Férfiakban és a postmenopausában a
A v a s h i á n y „ b a n á l i s ” o k a i vashiány gastrointenstialis vérzés
Mindig részletes kivizsgálást igényel. következtében jöhet létre. Ekkor
Sokszor hiányos vasbevitelrõl van szó: s z é k l e t v i z s g á l a t é s s c o p o s ,
drasztikus fogyókúra, egyoldalú béltükrözéses vizsgálat indokolt.
étrend, vegetáriánusoknál a hús, mint a A vérszegénység megszüntetése, a
l e g f o n t o s a b b v a s f o r r á s h i á n y a , vasszint rendezése és a vasraktárak feltöltése
romolhat a vasfelszívódás
b é l b e t e g s é g e k b e n , f e k é l y e l l e n i hónapokig tartó vaskezelést igényel.
g y ó g y s z e r e k s z e d é s é n é l , Vénás adása csak súlyos felszívódási
alkoholfogyasztás esetén. Gyakori zavarban javasolt.A bejutó vas mennyisége
v é r a d á s , v a s b e v i t e l t m e g h a l a d ó az étrend vastartalmától és annak biológiai
v a s v e s z t é s , v a s s z ü k s é g l e t hozzáférhetõségétõl függ.

Csak a két vegyértékû vas (ferro-II) képes
passzív diffúzióval felszívódni a
duodenumban és a felsõ jejunimban, majd
három vegyértékûvé (ferri-III) oxidálódva
beépülni a vasszállító és raktározó
fehérjékbe (transferrin, ferritin).
A forgalomban lévõ vaskészítmények között
ferro-II és ferri-III tartalmúak egyaránt vannak.
A ferro-II tízszer jobban szívódik fel, és a
passzív diffúziónak köszönhetõen
gyorsabban, ezért már rövid idõn
belül látványosan javítja a vasszintet.
A vérképzés további résztvevõi még a
f o l s a v
é s
a
B - 1 2 .
Nélkülözhetetlenek a DNS-szintézishez,
hiányukban elakad a vörösvértestek érése,
megaloblastos anaemia alakul ki.
Folsavhiánnyal leggyakrabban alkohol
abúzusban találkozunk. Idõsekben gyakoribb
a B-12 hiány az egyoldalú étrend és a
nehézkes felszívódás miatt.
Vasterápia mellett gondoskodni kell ezek
megfelelõ bevitelérõl is, különben a terápia
felemás lesz és elmarad a várt hatás.
Mindenkinek jó egészséget kívánok!
Dr. Szakál Mária háziorvos

Közmûvelõdés

SZENT GYÖRGY-NAPI
VIGASSÁGOK
a
NAGYCENKI
ARANYPATAK ÓVODÁBAN
2015. ÁPRILIS 25.
Szombat 15 óra
Fellépnek
a „Czenki” Hársfa néptáncosai és utánpótlás csoportja,
a Marionett Alapfokú Mûvészeti Iskola Tánccsoportja Fertõdrõl,
a Nagycenki Citerások.
Füvesboszi kincsestára, lovaglás, lufihajtogatás,
mesejáték -Fruzsinka a boszorkány, kosaras körhinta,
népi játszópark, sok-sok népi játékkal várja a gyermekeket,
minden érdeklõdõt!
JÖJJÖN EL! és NÉZZE MEG!
Népi mesterségek bemutatója:
Szabó Karola (Gyõr) Szalmafonó,
Pantelics Angelika (Kapuvár) Mézeskalács készítõ,
Kelediné Mészáros Ágnes (Pinnye) Forgácsdísz készítõ,
Mészáros Anna (Fertõrákos) Népi ékszerkészítõ,
Nagy László (Nagycenk) Faszobrász,
Frank Attiláné (Nagycenk) Szövõ,
Mészárosné Gaál Mária (Fertõrákos) Horgolt-és gyöngyékszerkészítõ.

A zene hatalma
A mai modern, felgyorsult
társadalmunkban nagy hangsúlyt
fektetünk idegen nyelvek elsajátítására,
a reáltantárgyak fontosságára. A mûvészeti
nevelés és ezen belül a zenei oktatás
háttérbe szorult. Pedig a gyerekek érzelmi
és értelmi intelligenciájának fejlõdésében
nagy szerepe van a zenének is. Sokat
hallhattuk már, hogy a gyermekek olyan
tevékenységeken keresztül fejlõdnek
leginkább, amiben örömüket lelik. Erre az
örömre épül az éneklés, a zenélés,
a zenével való játék képesség- és
személyiségfejlesztõ hatása. A zene egy
idõben hat a két agyféltekére, hangolja
azok mûködését. Formálja az értelmet és
az érzelmeket, tökéletesíti a mozgást.
Mindemellett közvetve vagy közvetlenül
olyan területek is fejlõdnek a zene által,
mint a nagymozgások, az egyensúlyérzék,
a térirányok ismerete, a beszédkészség,
és a szociális érettség.
Az egészséges személyiség kifejlõdésében
is nagy szerepe van, ha a gyermek már az
anyaméhben dalolni hallja édesanyját.
Késõbb a mondókázással fejlõdik a
gyermek képzelõereje, ismerkedik a
környezõ világgal, a természettel, de
legfõképpen anyanyelvével. Használjuk ki
a magyar mondókák kiapadhatatlan tárházát.
Ráadásul saját tapasztalat sokkal könnyebb
lekötni a gyerekeket akár egy orvosi
rendelõben vagy egyéb várakozás alatt, ha
ismert dalocskákat, ölbeli játékokat játszunk
velük. Az ének és a zene az egyik legjobb
lehetõség a gyermekek olvasási és tanulási
képességeinek fejlesztésére is. Már azzal is
sokat tehetünk, ha otthon rendszeresen
énekelünk, vagy ha énekkel kísért játékokat
játszunk, de ha van rá lehetõség, keressünk
egy zeneiskolát. A zenetanulásra igaz, hogy
idõben kell elkezdeni. Ráadásul a sok
fejlesztõ hatás mellett, rengeteg élménnyel
is gazdagodhatnak a gyerekek. Sikerélményt
adnak a fellépések, a koncertek. Sopronban
remek zeneiskola mûködik. Barátságos,
családias hangulat várja itt a gyerekeket
már óvodás kortól, hiszen zeneovi is
mûködik az intézményben.
„Mondd meg nekem, mit dalolsz,
megmondom, ki vagy. A bennünk
továbbrezgõ dallamok és foszlányaik olyat
vallanak felõlünk, amit semmi lélekelemzés
nem hoz felszínre. Bevilágítanak a lélek rejtett
zugaiba, ahova másképp nem férkõzhetünk.”
Kodály Zoltán
Élõ Klaudia

Egyházközségi Hírek
Jótékonysági bál
Immár hagyományosan a nagyböjt kezdete
elõtti szombat az Egyházközség és az
Önkormányzat által közösen szervezett
jótékonysági bál idõpontja, mely ez évben
február 14-én került megrendezésre.
Sajnos az influenza sokakat megfosztott
e jeles eseményen való részvételtõl, de így
is szép számmal elfogadták meghívásunkat,
és részt vettek a bálon. Sokan támogató
jeggyel, adománnyal, munkájukkal járultak
hozzá a bál sikeres lebonyolításhoz.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is
nagyon sok tombola felajánlást kaptunk a
résztvevõktõl és a támogatóktól egyaránt.
A büfé üzemeltetéséhez - mint a korábbi
években is - Nagy Dezsõ Úr nyújtott segítséget.
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindenkinek, aki a legkisebbet is tette e
nemes cél érdekében. Hiszen mit is
m o n d o t t Te r é z a n y a ?
„Úgy érezzük, hogy amit teszünk,
csak egy csepp a tengerben.
Anélkül a csepp nélkül azonban
s e k é l y e b b v o l n a a t e n g e r. ”

Mint eddig minden évben a bál bevételét
egy elõre meghatározott célra fordítottuk,
fordítjuk. A 2015. évi bevételbõl a sekrestye
fûtését korszerûsítjük az eddiginél sokkal
takarékosabb megoldással, mellyel éves
szinten jelentõs költség megtakarítással
számolunk. Örömmel tudatjuk, hogy a bál
tiszta bevétele 500.500 Ft lett. Az elõzetes
számítások szerint a fûtés korszerûsítése
ennél kevesebbõl valósítható meg, ezért
a fennmaradó összegbõl szeretnénk a
templomban lévõ nagycsillárok égõit is
energiatakarékos izzókra cserélni.
Mindezt nem érhettük volna el az Önök
segítõ közremûködése, önzetlensége
és adakozó kedve nélkül.
Isten fizesse meg jóságukat!
Egyházközségi hozzájárulás

A Caritas csak akkor tudja betölteni szerepét,
ha van mit adni, és van, aki elfogadja.
Sajnálatos módon vannak olyan emberek,
akik önhibájukon kívül kerültek/kerülnek
olyan helyzetbe, hogy nem, vagy csak
nehezen tudják biztosítani saját és családjuk
részére a mindennapi szükségleteket. De
Õk sokszor szégyellik, hogy ilyen helyzetbe
kerültek, nehezen nyílnak meg másoknak,
kérni meg még ritkábban szoktak,
ha egyáltalán megteszik.
Segíteni viszont csak azon lehet, aki
elfogadja a jó szándékú közeledést. A
Caritas szívesen adna, de sokszor nem tudjuk,
hogy kinek. Ezért kérjük, hogy jelentkezzenek
azok, akik segítségre szorulnak,
igénybe vennék a Caritas támogatását.

Tisztelettel kérjük, hogy akik eddig nem
tették meg, az elõzõ évi elmaradt
hozzájárulást is rendezni szíveskedjenek.
Köszönjük, aki mielõbb rendezi az
évi befizetést.

Az Egyházközség Képviselõtestületének
P. Kovács Csaba Albert
határozata alapján 2015. évre az
OCD plébános
egyházközségi hozzájárulás összege
nem változott, felnõtt személyenként
Egyházközség Képviselõ Testülete
4000 Ft/év.

Széchenyi István Caritas
Vannak az évnek olyan idõszakai,
melyben az emberek segítõkészsége
látványosan megnövekszik. Ilyen
a karácsony, a húsvét. Ebben nagy
szerepe van az országban mûködõ
karitatív szervezeteknek.
Nagycenken is mûködik egy ilyen
szervezet, a Széchenyi István Caritas.
Albert Atya a következõképpen
fogalmazta meg mottónkat:
„Adj, hogy segíthessünk,
Szólj, hogy adhassunk.”

A hozzájárulás befizethetõ Horváth Jánosnénál
(Soproni u 31.), vagy Schiffer Istvánnénál
(Szent Imre u 28.), illetve a Rajka és Vidéke
Takarékszövetkezetnél a Nagycenki
Egyházközség egyszámlájára átutalással.

Közlemény

Figyeljünk egymásra! Ha valaki úgy látja, A Selyemfonoda u. Építõközössége
hogy a szomszédja vagy ismerõse megbízott ügyintézõi értesítik az érintett
segítségre szorulna, kérjük, szintén szóljon. telek és ingatlantulajdonosokat, hogy a
2014. január 29-i lakógyûlés határozata
Forduljanak bizalommal a csoport értelmében a közösség megszûnése után
tagjaihoz: Szabó Zsoltné, a Caritas csoport a számlán lévõ 1.034.000 forintot 2014.
vezetõje, Matiasecné Dr. Tóth Melinda, december 15-én átutalta a Nagycenk
Erdõsi Ferencné, Horváth Jenõné, Nagyközségi Önkormányzat számlájára.
Ragats Imréné, Schiffer Istvánné, Az összeget az Önkormányzat az utcában
Horváth Jánosné, Ifj. Udvardi Imréné, kialakítandó út létrehozására fordítja.
Pinezits Rita, Benke Éva, A
takarékszövetkezeti folyószámla
Pajer Brigitta és Szabó Bence. megszûnése
után a maradék 7.495
forintot pedig felajánlottuk a Nagycenki
A Caritas mûködésének rövid ideje alatt Egyházközség részére, jótékonysági célokra.
bebizonyosodott, hogy a nagycenkiekben
megvan az adakozás készsége. Hajlandóak Hadarits Ernõné és Keszei István
adni azért, hogy másokon segítsenek. Több megbízott ügyintézõk
alkalommal volt tartós élelmiszergyûjtés
a templomban. Hasonlóan eredményes volt
Véradás
az õszi ruhagyûjtés. Köszönjük mindazoknak,
akik hozzájárultak ezeknek sikeres
megvalósításához, és továbbra is kérjük és
várjuk az adományokat, felajánlásokat.
Várjuk továbbá azok jelentkezését is,
akik szívesen lennének a Caritas tagjai,
hogy akkor és ott segíthessünk, ahol, és
amikor kell, önzetlenül, csupán szeretettel.
Hiszen „aki jótékonyságot vet, barátságot arat”.
Szabó Zsoltné - Caritas csoport vezetõje

A következõ véradás idõpontja:
Április 28. kedd, 16-19 óra
Helyszín: Általános Iskola

Sport

Asztalitenisz
Nagycenki siker
az országos diákolimpián
A februárban Budapesten megrendezett
Országos Diákolimpián a Nagycenki
Széchenyi István Általános Iskola két
tanulója, Imre Máté és Söveges Zalán
ping-pongozók negyedik helyen végeztek.
Ez az eredmény az iskola történetében
is kiemelkedõnek számít.

Zalán a versenyeket szereti a legjobban.
Azt mondja, ilyenkor találkozhat olyan
játékosokkal, akiket nem ismer, új
technikákat tanulhat tõlük. Máténak az
idõbeosztásban, a napirend kialakításában
is segített a sport, összeszedettebb lett.
Mindketten igazi profik szeretnének lenni.
Sokat dolgoznak is ezért a célért, heti öt
alkalommal járnak edzésre a soproni
Turris SE-hez, ahol szakképzett
edzõk foglalkoznak velük.
A fiúk nagycenki testnevelõje, Lajber Sándor
nagyon büszke tehetséges diákjaira.
- A januári Megyei Diákolimpián csapatban
bajnoki címet szerzett Máté és Zalán,
egyéniben Máté elsõ, Zalán második lett,
de fontos megemlíteni, hogy a harmadik
helyen is nagycenki sportoló végzett,
Módos Máté. A nagycenki iskolában a
tömegsport keretein belül tartunk pingpong
foglalkozásokat, Módos Máté például csak
ezeken vett részt – meséli. - Azt kell
mondanom, az országos döntõn is a helyén
volt a fiúk szíve, okosan, szépen játszottak.
A versenyre húsz csapat nevezett, Máté és
Zalán ebbõl lett a negyedik, ráadásul úgy,
hogy õk voltak a legfiatalabbak a felsõsök
között. Nagyon büszke vagyok rájuk, a
pályafutásom egyik legkiemelkedõbb
eredménye ez – tette hozzá.
Mind a szülõk, mind a testnevelõ tanár
és persze a két fiú köszönetüket fejezik
ki Szalai Péternek. Õ Szalai Gergelynek,
a nagycenki pingpong meghatározó
alakjának idõsebb fia, aki az egész
versenyen, azt megelõzõen és azt
követõen is a cenkiek segítségére volt.

Az Országos Diákolimpiára az iskolák
nevezik be tanulóikat. Kitétel, hogy csak
olyan gyerekek indulhatnak a versenyen,
akik egyetlen egyesületnél sem leigazolt
sportolók.A jelenleg ötödik osztályos
Imre Máté és Söveges Zalán pár éve
kezdtek el ping-pongozni.
- Családi mintát is követtek a fiúk, amikor
e mellett a sportág mellett döntöttek –
mesélik a szülõk, Bene Tímea és Schiffer
Vera, akik gyerekként szintén szerettek
ping-pongozni. - Mátét a keresztapja
tanította, Zalán a szülei mintáját látva kezdett
el érdeklõdni a ping-pong iránt – mesélik.
- A testet és az elmét is megdolgoztatja ez
a sportág, összpontosítani, figyelni kell.
A focival ellentétben ez egyéni mûfaj,
mindenki a saját felelõsségére játszik,
övé a siker, de a kudarc is. Óriási lelkesedést
adott a fiúk eredménye – mondja Tímea
– nekem is újra kedvem lett játszani.
Nagyon örülök a sikerüknek – teszi
hozzá Vera – minden várakozásom felülmúlta
ez a kiemelkedõ teljesítmény. Zalán régebben
focizott, de egészségi okokból váltanunk
kellett. Jó döntés volt a pingpong.
Úgy gondolom, a szülõi segítség mellett az is
nagyon fontos a sikerhez, hogy szeressék is
a gyerekek a kiválasztott sportágat. Náluk
mindkettõ feltétel adott – meséli Vera.
Immár 5. alkalommal emlékeztünk játékkal
Szalai Gergely emléktorna
Szalai Gergelyre, Geri bácsira. A verseny
évrõl-évre növekvõ érdeklõdés mellett
zajlik, idén is kétnapos volt a viadal,
melyen csaknem 70 gyerek és felnõtt
mérte össze tudását. Az idei évben
sztárvendége is volt a rendezvénynek,
Klampár Tibor világbajnok, aki négy
mérkõzést is játszott, és bizonyította, hogy
tudása semmit nem kopott. Esélyt sem
adott ellenfeleinek, magabiztosan nyert.

Máté és Zalán felkészítõ tanárukkal,
Lajber Sándorral.
Segített a nevezési papírok leadásában,
végig jelen volt, velük együtt izgult a
sikerért, és remek ping-pongozóként
technikai tanácsokkal is ellátta a
versenyzõket, a döntõ után pedig
városnézésre, fagyizásra vitte a kis csapatot.
Önzetlen segítségét mindannyian köszönik!
Köszönet jár még a nagycenki iskola
diákönkormányzatának, a budapesti
tartózkodás idején a fiúk vacsoráját
és reggelijét a DÖK fedezte.
A két fiú édesanyja köszönetét fejezi ki
Lajber Sándor tanár úrnak, hogy a fiúkkal
tartott az országos döntõre! Budapesten
Zalánra is Bene Tímea felügyelt, Vera nevében
köszönet neki az anyai gondoskodásért!
Eredmények: Alsó tagozat fiú: 1. Fehér Hugó,
2. Keszei Róbert 3. Igaz Brúnó és Pál Barnabás
Alsó tagozat lány: 1. Veres Dorina 2. Resch
Gabriella 3. Oláh Virág és Holubák Rebeka
Felsõs fiúk: 1. Kiss Dániel, 2. Fehér Leó
3. Imre Máté és Söveges Zalán
Felsõs lányok: 1. Winkler Petra 2. Purgai
B o g l á r k a 3 . Ve r e s D o r i n a
Férfiak: 1. Böhm Gábor, 2. Böhm Attila
3. Rácz Ferenc és Kalász László
Nõk: 1. Schreiner Lilla, 2. Eöri Attiláné,
3. Fekete Katalin

Anyakönyvi hírek

Gratulálunk!
Baski Erik (2015.03.01.)
Szarka Csilla és Baski Roland kisfia
Szalai Ákos és Klampár Tibor

Ragats Kinga (2015.03.07.)
Preiner Evelin és Ragats Attila kislánya

Búcsúzunk
Major Lajosné szül:1944
Kocsis Sándorné szül.:1942
Lex Józsfené szül.: 1927
Piller László szül.: 1947

