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tisztelt Nagycenkiek!

Követve a hagyományt, ebben az 
évben is megrendezzük a Nagycenki 
Szüreti Napokat. Ehhez kérjük az 
Önök előző évekhez hasonló aktív 
közreműködését. Kérjük részvéte-
lükkel, lehetőségük szerint anya-
giakkal támogassák az idei Szüreti 
Napokat!

A felvonulás hagyományosan 
szombaton délután három órakor kez-
dődik, és a szokott útvonalon halad. 
(Rákóczi u. - Dózsa krt .- Soproni u. 
- Vám u.)

a felvonulás után a régi focipá-
lyán felállított sátorban szórakoz-
tató műsort szervezünk. A részletes 
programról később tájékoztatjuk 
önöket.

Mindenkit hívunk és várunk, ak-
tív részvételre buzdítunk, hiszen a 
részvétel a siker forrása. Mindenki 
munkájára, segítségére számítunk. 
Szeretnénk, ha a közös munka közös 
örömet is jelentene. 

Addig is jó készülődést kívánunk és 
várjuk jelentkezéseiket! Jelentkezni, 
érdeklődni a 06 30 264 9941-es tele-
fonszámon Bugledich Attilánál lehet.

A Szüreti Napok Rendezősége

Alig ismertük és szerettük meg 
a decemberben idekerült Kálmán 
imre atyát, máris búcsúznunk 
kellett tőle: Imre atya a soproni 
Szent györgy plébánián szolgál 
majd. Nagycenket a Szent Orsolya 
katolikus Általános iskola és 
gimnázium iskolalelkésze, Henczel 
Szabolcs kapta meg. Őt is nagy sze-
retettel fogadta a falu.

Kálmán Imre atya, aki 2007. decem-
ber 15-én vette át a plébánosi teendőket 
megbetegedett elődjétől, júliusban köszönt 
el a nagycenki hívektől. Annak ellenére, 
hogy mindvégig tudta, tudtuk, bizonytalan 
a maradása, úgy fogott neki az itteni lel-
kipásztori munkának, mint aki eztán már 
mindig itt marad. Odaadó hozzáállásának, 
szeretetének köszönhetően a gyerekek és 
a fiatalok egyre aktívabban és nagyobb 
létszámban vettek részt a szentmiséken és a 
hitoktatásban. Imre atya plébánosként telje-
sít majd szolgálatot a soproni Szent György 
templomban. Ott is sok tennivaló várja, 
hiszen új helye egyfajta történelmi központ 
a soproni egyházi életben. A szentmiséken 
kívül több imaközösség vezetése, és irodai 
munka is várja az atyát.

- Biztos vagyok benne, hogy a váltás miatt 
nem lesz törés Nagycenken – mondta a bú-
csúzó plébános.

Henczel Szabolcs, aki ezelőtt iskolalel-
készként tevékenykedett, rövid időn belül 
megnyerte a nagycenkiek szívét.

- Fontosak nekem a kapcsolatok, és a 
nyitottság – kezdi a harminckét éves pap, 
akinek a nyitottságát nem lehet nem ész-
revenni, szinte átragad az emberre a benne 
lévő öröm. - Azt tervezem, hogy az új he-
lyemen, Nagycenken minden egyes házba 
bekopogtatok, mindenkit felkeresek, hogy 
jobban megismerjük egymást. Ha egy évig 
tart, akkor is. Nyitott szívvel fordulok min-
denki felé, ha hívő, ha nem.

A terveiről elmondta, sok mindent magára 
kell vállalni egy lelkipásztornak.

- Vannak lelki és eszközbeli tennivalóim. 
Sürgető feladat a templom tetőszerkezetének 
felújítása, de a templomkert, és az épület 
előtti tér, vagy a temető karbantartása is 
fontos, mert a külső megmutatja a belső hoz-
záállásunkat a dolgokhoz. Nagyon számítok 
a hívők segítségére. Ezek mellett a hangsúly 
persze a belső lelki teendőkön van: a litur-
gikus évben átélni a hitélet misztériumait. 
Nagyon fontosak a családok, az ifjúság, mert 
ők a jövő reménysége. Meg kell őket taní-
tani arra, hogy ne a fogyasztói társadalom 
kiszolgálói legyenek, hanem tudják, őértük 
van minden.

- Szeretném a kapcsolataimat Nagycenk 
érdekében kamatoztatni, így az orsolyás di-
ákokként megismert Széchenyi leszármazot-
tak segítségében is bízom, illetve a vatikáni 
kapcsolatokra építve egy római zarándokutat 
is tervezek a nagycenki híveknek. A jövőben 
talán egy testvér egyházközségi kapcsolat 
kialakítása is megvalósulhat majd.

Szabolcs atya nem költözik Nagycenkre, hi-
szen az itteni teendők mellett egyetemi lelkész 
is, így az esti szentmisék Sopronhoz kötik.

A liturgikus év egyes eseményeiről 
a későbbiekben számolunk be a Cenki 
Híradóban.

Nagycenk ismét új 
lelkipásztornak örül

Nagycenk lelkipásztora: Henczel Szabolcs atya



tisztelt lakosság!

Az a megtiszteltetés ért, 
hogy a Cenki Híradóban szept-
emberben megjelenő hírössze-
foglalót én tolmácsolhatom 
Önöknek. Rövid összefogla-
lómban tekintsék meg az én 
„szemüvegemen keresztül” a 
Testületi üléseken hozott dön-
téseket, azzal az ajánlással, 
hogy amely témáról bővebben 
szeretnének olvasni, azt meg-
tehetik a www.nagycenk.hu 
oldalon, ahol a testületi ülése-
ken készült jegyzőkönyveket 
teljes terjedelmükben olvas-
hatják.  

A Képviselő-testület 2008. 
május 15. napján megtartott 
rendkívüli ülésén a testület 
az Egészségház akadály-men-
tesítésével kapcsolatos pót-
munkák elvégzését tárgyal-
ta, és úgy ítélte meg, hogy 
a lakosság ellátásának minél 
magasabb szintű biztosítása 
érdekében elfogadja a Czákler 
Építőipari Kft. árajánlatát 
(bruttó 790.678 Ft összeget), 
valamint biztosítja az épület 
előtti járda térburkolattal tör-
ténő felújítását (452.982 Ft). 
Megbízta továbbá az Info 
Datax Kft-t pályázatírással 
Nagycenken egy új játszótér 
létesítése (egy esetleges pályá-
zat útján történő megvalósítás) 
érdekében. A Gyár utca 11. 
számú lakóház értékesítésének 
első lépéseként a társasházzá 
alakítás mellett döntött, és ár-
ajánlatot kért a homlokzat fel-
újítására. 

A Képviselő-testület 2008. 
május 29. napján megtartott 
ülésén döntött arról, hogy 
2008. június 2-án rendkívüli 
ülés keretében személyesen 
meghallgat, mint a jegyzői 
álláshelyre pályázót. (2008. 
június 2. napján megtartott 
rendkívüli ülésén meghallga-
tásom megtörtént és ellensza-
vazat és tartózkodás nélkül 
2008. június 23-tól kinevez-
tek Nagycenk jegyzőjének.) 
Továbbá ezen ülésen elfogad-

ták a szociális rendelet módo-
sítását, a jogosulatlanul szer-
zett támogatások tekintetében. 

A Képviselő-testület 2008. 
június 18. napján megtartott 
rendkívüli ülésén tárgyalta a 
„jegyzői” szolgálati lakás ki-
adásának lehetőségeit (a szol-
gálati lakást nem kívántam 
igénybe venni, ezért lehetővé 
vált annak bérbeadása), s ak-
ként döntött, hogy a lakást egy 
több gyermekes család részére 
adja bérbe. (Sajnos időközben 
a család, családi okokra hivat-
kozva kiköltözött, ezért másik 
Bérlő részére került kiadásra 
az ingatlan). Egy támogatás 
iránti kérelem pozitív elbírá-
lása történt – az Ilona major-
ban megrendezett díjlovagló 
verseny támogatói között lé-
pett fel az Önkormányzat is 
a hidegségi és egyéb támoga-
tók mellett. Majd az év egyik 
legkényesebb témájához ér-
kezett a testület: az illegális 
szemétteleppel kapcsolatos 
Környezetvédelmi Felügyelet 
határozatot, s a határozat elle-
ni fellebbezés lehetőségét tár-
gyalta. Döntésüket, tekintettel 
a testület véleményének meg-
osztottságára, elhalasztották.

A Képviselő-testület 
2008. június 26. napján 
megtartott ülésén napirend-
re került a Sopron Térségi 
Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás Alapító 
Okiratának módosítása. 
Melynek elfogadása a Község 
számára azt jelenti, hogy a 
Cséri Projekt megvalósulása 
esetén a Rekultív Kft helyett 
az STKH Kft fogja elszállíta-
ni a hulladékot. Ezen ponthoz 
csatlakozóan került ismételt 
tárgyalásra az illegális szemét-
telep ügye, mert elképzelhető 
lehet, hogy a Cséri projekthoz 
történő csatlakozásunkkal a 
szeméttelep rekultivációja pá-
lyázati pénzből megvalósulhat. 
Három cég árajánlatát kellett 
elbírálni, melyek a részletes 
környezetvédelmi felülvizsgá-
latra, illetve rekultivációs és 

utógondozási engedélyezési 
tervek elkészítésére szóltak. 
A Testület megvizsgálva a 
lehetőségeket természetesen 
a Község számára a legelő-
nyösebb árajánlat mellett vok-
solt. Az illegális szeméttelep 
ügyében a felelősség kérdés-
körének vizsgálatáról a későb-
biekben tájékoztatni fogjuk a 
lakosságot.   Ezt követően el-
fogadásra került 2008. évi II. 
féléves munkaterv. Sajnos az 
Idegenforgalmi és Turisztikai 
Bizottság elnökének megvá-
lasztása sem sikerült, azonban 
a bizottság tagjai közé felvé-
telre került Bugledich Attila 
képviselő. Horváth Rezső kép-
viselő tájékoztatta a képvise-
lő testületet az út menti fák 
nyeséséről, felsorolta név és 
helyrajzi számok szerint, hogy 
szociális alapon mely szemé-
lyek, hol végeztek nyesési 
munkákat. Új Nagycenkről 
szóló turisztikai kiadvány ké-
szítésének szükségességéről, 
a megrendelendő kiadványok 
mennyiségéről született dön-
tés, mert a meglévők elfogytak 
és szükségessé vált a 2005-
ös kiadvány aktualizálása. Az 
egyebek napirendi pontban 
határoztak a Képviselő Urak 
a Vízmű által fizetett oszta-
lék felhasználásáról, mely 
osztalékból a 700 ezer Ft-ot 
a Nagycenki csapadékvíz el-
vezető rendszer vízjogi léte-
sítési engedély megszerzésére 
kívánnak fordítani. Szintén 
ebben a napirendi pontban 
született döntés arról, hogy a 
Nagycenk Kastély-színház lé-
tesítéséhez anyagi segítséget 
nem, csak elvi támogatást tud 
biztosítani a Testület, azonban 
a Petz Aladár Megyei Oktató 
Kórház csecsemő és gyermek-
centrumát 10.000 Ft-al támo-
gatja. Dr. Szemerédi László 
kérelmét, melyben a törvényi 
változásoknak megfelelően 
módosítani kénytelen a rende-
lési idejét a Testület támogatta. 
Szintén támogatta Bugledich 
Attila kérelmét, hogy 2008. 
június 29-én a labdarúgó 
Európa Bajnokságot szabad-

téri kivetítéssel tegye elérhe-
tővé a lakosság számára. A 
Képviselő-testület eltekintett a 
közterület-használati, illetve a 
Tornacsarnok bérleti díjától.

A Képviselő-testület 2008. 
július 24. napján megtartott 
rendkívüli ülésén ismét sikerte-
len volt az alpolgármester vá-
lasztása. Azonban döntés szü-
letett a Dózsa krt-i Nagycenki 
031/4 és 024/4 hrsz-ú ingat-
lanok (magánszemély tulaj-
donát képező ingatlanok) bel-
területbe vonásáról, melyet a 
Testület támogatott, azonban 
azt a lehetőséget, mely sze-
rint a tárgybani ingatlanokból 
Dózsa krt. szélesítéséhez szük-
séges területért csereterületet 
ajánljon fel az Önkormányzat, 
elvetették. A Polgármesteri 
Hivatal részbeni beázásának 
megszüntetésére szükséges 
javítási munkálatokra adott 
árajánlatot Gráf Gyula vál-
lalkozó részéről elfogadták, a 
Hivatal felújításának szüksé-
gességét későbbi időpontban 
tárgyalják újra. Árajánlat ér-
kezett a Játszótér közvilágí-
tásának fejlesztésére, melyet 
forráshiány miatt a Testület 
elutasított. A Keresztúri utcai 
útlejegyzéssel kapcsolatban 
(Békavári kertek kisajátítása) 
megérkezett a Műszaki Iroda 
határozata a jogerőre emelke-
désről, mely szerint az út le-
jegyzése megtörténhet. (Sajnos 
később a Földhivatalban tör-
tént egyeztetést követően az 
is világossá vált, hogy ezen 
eljárás nem lefolytatható, nem 
zárható le, mert a DAT terület 
felmérés alapján rögzített te-
lekhatárok miatt a vázrajzok 
újrazáradékolása nem történ-
het meg.) A Testület akként 
döntött, hogy anyagi támoga-
tóként vesz részt a SONARE 
Alapítvány által szervezett 10 
napos rendezvényben, hiszen 
a Művészeti Napok meglehe-
tősen neves művészeket vonz 
Nagycenkre.

Filátz Józsefné
jegyző

Önkormányzati   Hírek



AKADÁLYMENTES  
AZ EGÉSZSÉGHÁZ
Törvényi kötelezettségét tel-

jesítette az Önkormányzat, hogy 
megépíttette, és június 30-án át-
adta az Egészségház mozgáskor-
látozottak által is használható fel-
járóját. A már több éve elkészült 
építési terven felül megújult az 
épület külső homlokzata, az orvo-
si rendelő és a váró, és a kerekes- 
székkel közlekedőknek új WC is 
kialakításra került.

Szelektív tárolók 
gyakoribb ürítése

A Rekultív Kft-vel történt 
megállapodás alapján már heti 
két alkalommal kerülnek el-
szállításra a szelektív hulladék-
gyűjtő szigetekről a műanyag 
palackok Nagycenken. A táro-
lókat ezentúl a szerdai napo-
kon kívül hétfőnként is kiürí-
tik. A szelektív hulladékgyűjtés 
nagyon fontos környezetvédel-
mi tevékenység, az ebben ta-
pasztalt lakossági közreműkö-
dést ezúton is köszönjük.

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.

Világítást kap 
a játszótér

Simon péter és az energie 
contracting kft 500-500 ezer 
forintos felajánlásával hamaro-
san megvalósul a játszótér vilá-
gítása, így lehetővé válik, hogy 
az őszi-téli napokban is tovább 
játszhassanak a gyerekek. A vi-
lágítás kiépítése mellett a kő-
park is hamarosan elkészül.

Tisztelt Nagycenkiek!
Örömmel értesítünk mindenkit, aki munkát keres vagy csak 

elégedetlen jelenlegi munkahelyével, hogy ingyenes szolgáltatással 
állunk rendelkezésére.

Segítséget tudunk nyújtani önéletrajz és motivációs levél megírá-
sában, ami megfelel az Európai Uniós elvárásoknak. Felkészítjük az 
állásinterjún való viselkedés és öltözködés normáira, hogy tudását a 
beszélgetés folyamán is piacképesnek értékeljék.

Célunk Önnel közösen olyan munkát találni, amely megteremti 
családja anyagi biztonságát és Önnek is megelégedésére szolgál.

További információk: 99/360-012 vagy 99/360-466 sz. telefo-
non, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatalban.
 B.né Arthofer Gertud Baumgartner László
 szociális előadó családgondozó

tisztelt Nagycenki lakosság!

Hosszasan gondolkoztam 
azon, hogy éljek-e egy nyílt 
üdvözlés lehetőségével a Cenki 
Híradó hasábjain, illetve a nagy-
cenki honlapon. Nem szeretek 
üres ígéreteket tenni, tettekkel 
kívánok a jövőben is bizonyí-
tani. A lakosság köréből érkező 
sok-sok figyelmesség és szere-
tetteljes köszöntés, melyet mun-
kába állásom óta kaptam; a se-
gítőkészség, melyet valamennyi 
Kollégámtól, és a Polgármester 
úrtól nap-nap után kapok, meg-
győzött arról, hogy nyilváno-
san is szólnom kell. Mivel nem 

lennék képes minden családba köszönőlevelet vinni, így fejezem 
ki hálámat minden bíztató szóért, kedvességért. Szeretném meg-
köszönni a Képviselő-testület bizalmát is, mert nagy dolognak 
érzem, hogy egyhangúlag fogadták el pályázatomat, megtisztelnek 
figyelmükkel, és partnerüknek tekintenek a munkában.

Úgy érzem otthonról haza érkeztem. A 13 év, melyet Nagycenken 
tölthettem el, ide köt, sok-sok felejthetetlen emlékével, melyet 
nem törölhetett ki a szívemből az, hogy 8 éve Sopronba költöztem 
családommal. A Nagycenken töltött évek alatt a Lakosság többsé-
gét személyesen megismerhettem; örömüket, gondjaikat így most 
is sokkal inkább átérzem; s nagyon remélem, hogy munkámmal 
én is segítségükre lehetek. Jegyzőként nem tűzhetem ki azt a célt, 
hogy mindenkinek a megelégedettségére munkálkodjak, hiszen ez 
hiú ábránd lenne, biztosan lesz kevésbé népszerű - azonban a több-
ség érdekében annál szükségesebb - döntésem is; de igyekszem a 
közösség érdekében tevékenykedni, felhasználni minden tapaszta-
latomat, tudásomat és erőmet, hogy előre nézve, egymást segítve 
haladjunk. Az esketéseknél csakhamar Anyakönyvvezetőként is 
osztozhatok a legboldogabb pillanataikban. 

Visszatekintve az eltelt hónapokra: nem jelenthetem ki azt, 
hogy könnyű a feladat, melyet vállaltam. De azt egészen biztosan 
állíthatom, hogy nem megoldhatatlan. Kollégáim segítségével 
igyekszem valamennyi ügyet mielőbb feldolgozni, és egy nyu-
godt légkörben fogadni Önöket valamennyi eljárásban. 

A legutóbbi falugyűlésen hallottam egy nagyon szép mondatot: 
„Nagycenk Magyarország Mekkája”. Ezt őseink így gondolták, 
érezték, s én nem szeretném, ha erről múlt időben beszélnénk. 
Szeretném, ha ebben mindenki hihetne; szeretném én is ezt a 
mondatot szem előtt tartva végezni a feladataimat. Szeretném 
a Testület munkáját is akként segíteni, hogy megvalósuljon va-
lamennyi tervezett fejlesztés, amelyek a lakosság kényelmét, 
könnyebb boldogulását szolgálják; hogy ezek a fejlesztések csá-
bítóan hassanak az ideköltözést fontolgatókra is. Kérem Önöket: 
észrevételeikkel, javaslataikkal, problémáikkal a jövőben is for-
duljanak hozzám bizalommal akár személyesen, akár választott 
Képviselőiken keresztül!

Köszönettel:
Filátz Józsefné (Kati)

Nagycenk új jegyzõje, Filátz Józsefné 
június 23-án tette le hivatali esküjét.

Köszöntõ sorait itt olvashatják.

2008 júniusában Nagycenken jótékonysági bázis létesült. A bázis 
célja, hogy a szociálisan és anyagilag rászoruló családoknak, egyének-
nek segítséget nyújtson életminőségük javításában. A Polgármesteri 
Hivatal alagsorában kialakított helyiségben gyűjtjük a használt, de 
jó minőségű ruhákat. Az elmúlt hetek folyamán világossá vált, hogy 
önzetlen emberekből nincs hiány, az adományok szép számmal 
gyűltek, még külföldön dolgozó, nem helyben lakó is hozott ruhákat. 
Változatlanul célunk, hogy az emberek megunt, kinőtt ruháikat ne 
a szemétbe dobják, hanem az adománnyal lehetőséget biztosítsanak 
embertársaiknak életkörülményeik javítására.

Természetesen mindenki számára adott a lehetőség, hogy a ruhákból 
kedve és szükségletei szerint válogasson, hisz az adományozott ruhák 
minősége eléri, sőt, többségében meghaladja a bálás ruhák színvonalát.

Ezért ezúton is kérnénk mindenkit, hogy a színvonal megőrzése 
érdekében ne lomtalanításnak tekintse az adományozást! 

Hétfőnként 14 és 17 óra között szeretettel várunk minden érdek-
lődőt, mert mindenki találhat kedvére való darabokat.

Az ár nem lehet akadály, hisz az elvitel ingyenes!

 B.né Arthofer Gertud Baumgartner László
 szociális előadó családgondozó

AJÁNDÉKOZNI ÖRÖM, ADNI EGYSZERÛ

Településünk új jegyzője:  
Filátz Józsefné



www.nagycenk.network.hu
Gondolom, vannak, akik már ismerik ezt az oldalt, de 

vannak olyanok is, akik még nem is hallottak róla. Miről is 
van szó? A kisalfold.hu (a Kisalföld napilap on-line kiadása) 
indította el ez év áprilisában ezt a hálózatot azzal a céllal, 
hogy minden megyei település számára lehetőséget biztosít-
son egy közösségi kluboldal létrehozására. Így született meg 
a www.nagycenk.network.hu is, amely a Nagycenken élőket 
tájékoztatja a helyi programokról, gondokról, örömökről, 
sikerekről. Újszerűsége az oldalnak, hogy egy egyszerű re-
gisztrálás után bárki szerkesztő is lehet, de lehetőség nyílik 
képek, videók feltöltésére is. Az oldalra felkerülő anyagok 
a kisalfold.hu oldalon is megjelennek, sőt egyes írások az 
újság nyomtatott változatában is kiadásra kerülnek. A klub 
vezetője, Baumgartnerné Arthofer Gertrud arra kér minden-
kit, látogasson el az oldalra, regisztráljon, és legyen aktív 
közreműködő. Kedves Nagycenkiek: billentyűzetre fel!

Házi segítségnyújtás az 
idõsek szolgálatában

Már Nagycenken is szakképzett szociális gondozó és 
ápoló végzi a házi segítségnyújtást!

Frank Zoltánné Ildikó 2008. júliusában kitűnő ered-
ménnyel végezte el az ehhez a munkakörhöz elengedhe-
tetlenül szükséges szakképesítést nyújtó iskolát. 

A szolgáltatás mindazok részére rendelkezésre áll, akik 
nehezen tudják megoldani saját vagy idős-beteg hozzátar-
tozójuk gondozását, ápolását, ügyei intézését, a vele való 
fizikai és lelki törődést.

A gondozás célja és feladata, hogy az ellátást igénylő-
nek segítséget nyújtson a számára megerőltető feladatok 
ellátásában, lelki egyensúlyának megtalálásában.

Ezekhez a lehetőségekhez igazodva az önkormányzat 
olyan térítési összeget állapított meg, mely alig haladja 
meg egy kiló kenyér árát, illetve alacsony nyugdíj esetén 
el sem éri azt.

A gondozás igénybevétele önkéntes, és maximálisan 
alkalmazkodik az egyéni igényekhez, gyakoriságában és 
időtartamában egyaránt.

Érdeklődni lehet személyesen a Polgármesteri Hivatal 
mikro-térségi irodájában, vagy telefonon a 99/360-466 
vagy 0630/995-2907 számon.

Felhívás
A Polgármesteri Hivatal 2008. szeptember 20-án 

szombaton kerékpártúrát szervez Fertőszéplakra.
Indulás: 9 órakor a Sportcsarnok elől
Program: a fertőszéplaki látványosságok megtekin-

tése
A rendezvényt a Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú 

Társulás Kistérségi Iroda támogatja 115.000,- Ft-tal, 
amelyet ezúton is köszönünk.

Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk!
 Bné Arthofer Gertrud Ivánkovics Ottó

A Nagycenki Sport-és Díszgalamb Szakosztály által júliusban ren-
dezett első kisállat-kiállítás sok érdeklődőt vonzott a Sportpályára. 
A kiskutyák, madarak, nyuszik nem csak a legkisebbek örömére 
szolgáltak. Remélhetőleg többször is lesz részük a nagycenki és 
környékbeli állatbarátoknak hasonló kedves élményben.

A nagycenki Baba-mama Klub augusztus 26-i, legutóbbi 
 összejövetelének témája az anyatejes táplálás volt. Augusztusban 
van az Anyatejes világnap, így minden évben ez adja a nyárvégi 
találkozók apropóját. Csitkovicsné Prajczer Erika védőnő mellett 
a kistérségi vezető védőnő, Lénártné Kócsi Éva is szólt pár szót a 
szoptatás, és az anyatejes táplálás fontosságáról.

Arra buzdítottak, hogy a kismamák segítsék egymást a felme-
rülő nehézségek átvészelésében. Szó volt arról is, hogy az anyatej 
mindig a legegészségesebb összetételű táplálék, néha még gyógy-
szer is a kisbabák számára.

A Baba-mama Klub összejövetelei nyitottak, a védőnő minden 
hónap utolsó keddjén, délelőtt 10 órakor szeretettel várja az 
anyukákat és a babákat.

Baba-mama Klub

Az anyukák egymással is sok mindent meg tudnak beszélni  
a klub összejövetelein

A nagycenki Baba-mama Klubban mind a babák,  
mind a mamák jól érezték magukat



Szabó attila iskolaigaz-
gató egy helytörténeti so-
rozat szerkesztésébe fogott. 
A Nagycenki füzetek első 
kötete a plébánia történe-
téről szól.

- Ennek kéziratát már évek 
óta - mióta Keszei Dénes bá-
csi 2000-ben az iskolának át-
adta - szerettem volna kiadni. 
Fontos helytörténeti adattár-
nak érzem, emellett emléket 
is kívántam állítani a szer-
zőnek, dr. Szántó Antalnak. 
Füziné Glóbits Zsuzsannát 
kértem meg, hogy a szöveg-
hű másolatot gépre tegye, 
elkészítse. Hála neki, ez a 
munka szépen sikerült – me-
séli Szabó Attila. 

- Rendszeres olvasója va-
gyok a Soproni Szemlének. 
Évek óta terveztem, hogy 
ki kellene válogatni, és 
szépen megszerkesztve a 
nagycenkiek asztalára kéne 
tenni ezen írásokat, illetve 
minden Nagycenk iránt ér-
deklődőnek lehetővé kelle-
ne tenni, hogy a páratlanul 
érdekes, alapos, és sok is-
meretet tartalmazó tanulmá-
nyokat, cikkeket  olvashassa. 
Kiválogattam, megszerkesz-
tettem az anyagot. Bugledich 
Attilát kértem meg, hogy 
segítsen borítót tervezni és 
készíteni. Segítségével ez is 
szépen sikerült.  Felvettem a 
kapcsolatot Simon Péterrel, 

hiszen Ő eddig is sokat ál-
dozott Nagycenkért. Örült a 
könyvek ötletének, felaján-
lotta együttműködését, és a 
könyvek kiadását támogatta. 
Az ő ötlete volt, hogy ne 
különálló köteteket, hanem 
“Nagycenki füzetek” címmel 
sorozatot indítsunk.

- Szívügyem Nagycenk 
– veszi át a szót Simon Péter. 
– A helytörténettel foglalkozó 
sorozat kiadása olyan cél, amit 
támogatni kell. Szeretnénk, 
hogy amíg élünk, megjelen-
jen a Nagycenki füzetek, és 
váljon a faluval foglalkozó 
dokumentumok tárházává, 
egyre teljesebb képet adva 
Nagycenk múltjáról.

A megjelenő kötetek 
az iskolában, a tervek sze-
rint a Széchenyi István 
Emlékmúzeumban, és Nagy-
cenken még több helyen 
lesznek megvásárolhatók. A 
füzetsorozatot ünnepélyes 
keretek között szeptember 
21-én este mutatják be. 
Simon Péter és Szabó Attila 
várják a még fellelhető fel-
jegyzéseket, iratokat, fotó-
kat, melyeket megszerkeszt-
ve a későbbi kiadványokban 
jelentetnének meg. Érthető, 
ha valaki félti az emlékeit, 
és nehezen adja ki azokat a 
kezéből, ezért nem „örökbe”, 
csak egy másolat elkészíté-
sének az erejéig kellene mel-
lőzni azokat.

Nagycenki füzetek: 
Helytörténeti sorozat Nagycenkrõl

Magánmúzeum az  
Iskola utcában

Gráf Gyula aszta-
los évtizedek óta gyűjti 
az iparos múlt emlékeit. 
Asztalos, kádár, ács, és 
cipész szerszámokból ál-
lított össze egy kiállítást a 
szülői házban. A magán-
gyűjteményt október 1-
től előzetes bejelentkezés 
alapján (tel.: 99-360-088) 
lehet megtekinteni.

A lakók kérésének eleget té-
ve 30km/h-s sebességkor-
látozó táblákat helyeztek 
ki a gyár utcában, illetve 
a Szent Imre utca elejére 
megállást tiltó tábla ke-
rült, megkönnyítve ezzel 
a szűk és forgalmas utca-
részen való közlekedést. 
Kérjük a járművezetőket 
a figyelmes és szabályos 
közlekedésre!

Új közlekedési rend

Augusztus 23-án, szombaton este az algyői Parlando 
Együttes nagysikerű koncertet adott a Községháza dísz-
termében. Az együttes operettekből válogatott dalrész-
letekkel örvendeztette meg a lelkes nagycenki közönsé-
get.

Széchenyi István szü-
letésének 217. évfordu-
lója alkalmából ünnepi 
megemlékezés és koszo-
rúzás lesz szeptember 
21-én, vasárnap este a 
Széchenyi szobornál. E 
jeles eseményhez kap-
csolódva történik meg a 
Nagycenkért díj átadá-
sa is.  A szentmise 18 
órakor kezdődik, az ün-
nepi műsorra pedig az 
Istentisztelet után kerül 
sor a Széchenyi téren. 

Kérjük, jelenlétükkel 
minél többen tiszteljék 
meg a legnagyobb ma-
gyar emlékét, illetve a 
Nagycenkért díjjal ju-
talmazottakat! A műsor 
után az Iskola aulájában 
mutatják be az alkotók a 
Nagycenki füzetek első 
két darabját a nagykö-
zönség számára.

/A Nagycenkért díjjal 
jutalmazottakról követ-
kező számunkban olvas-
hatnak/

Kettõs ünnep szeptember 21-én: 
A Széchenyi napon adják át a 

Nagycenkért díjakat



A Nagycenk Fejlődéséért Egyesületet ma-
gánemberek alapították 2005-ben, egyebek 
mellett azzal a céllal, hogy hozzájáruljanak 
egy jól működő civil társadalom megva-
lósításához.

Az egyesület harmadik nagyrendezvénye 
októberben lesz. Rendezvényeink égisze 
alatt minden esetben fel kívánjuk hívni a 
figyelmet a fogyatékkal élők elfogadására, 
az esélyegyenlőségre, különösen az ifjúság 
körében. Az elsőt 2006-ban önállóan tartot-
tuk, a megyei iskolák körében rajz, képző-
művészeti, és irodalmi pályázatot hirdetve. 
Odafigyeltünk arra, hogy a díjkiosztó ese-
ményen szereplők összeállítása is tükrözze 
a szándékunkat, ezért fellépett többek között 
a Komédiás Magyar Integrált Színház is, a 
zsirai otthon lakóinak közreműködésével. 

2007-ben a nagycenki önkormányzat ja-
vaslatára a falukarácsonnyal kapcsoltuk 

 össze a rajzverseny eredményhirdetését.
Az idén megrendezendő eseményün-

ket már két jótékonysági hangversennyel is 
 összekapcsoltuk, és szeretnénk, ha az alapve-
tő céljainkon túl ez a rendezvény a nagycen-
ki civil egyesületekkel való kapcsolatépítésre 
is alkalmat adna. 

A közelmúltban átalakítottuk a tag-
ságot, annak érdekében, hogy az ifjúság 
körében el tudjunk indítani egy közössé-
gépítési programot. Új tagjaink: Bugledich 
Attila, Hanyváriné Lengyel Eleonóra és dr. 
Nagycenki Tamás.

Egyesületünk az idén is hirdetett pályá-
zatot. A pályázati felhívást, valamint a jóté-
konysági programok helyszínét és időpontját 
lent olvashatják.

Meizl Valéria
alapító tag

Nagycenk Fejlõdéséért Egyesület:  
„A szeretet jegyében szerezz örömet”

„A szeretet jegyében szerezz örömet” a 
mottója  az egyesület idei pályázatának.

Kategóriák: kézműves termékek, egyéb 
(irodalom, rajz).

Korosztályonkénti értékelés: az 1.-2., 
3.-4., 5.-6., 7.-8. osztályosok összevontan 
kerülnek értékelésre. Korcsoportonként 
és kategóriánként 3 díj kerül kiosztásra. 
A díjazottakról a beküldő iskolát érte-
sítjük.
Beérkezési határidő: 2008. 10. 01.
Postacím:  9485 Nagycenk, Dózsa krt. 2., 

Pferschy Donát szervező

A jótékonysági koncertek helyszínei:
Sárvár, Termálfürdő Galéria – október 8., 
11 óra
Sopron, Liszt Ferenc Konferencia és 
Kulturális Központ, Liszt-terem – október 
9., 19 óra
Nagycenk, Tornacsarnok – október 11., 
16 óra – ünnepélyes eredményhirdetés és 
díjkiosztás



tanévkezdés 2008
2008. szeptember 1-re az iskola korszerű-

sített fűtési és világítási eszközökkel várja a 
tanulókat. Automatizálttá válik a fűtés, min-
den teremben új lámpatesteket szereltek fel. 
Megújult a B épület homlokzatának lábazati 
része és a bejárati ajtó előtti járdaszakasz, 
illetve az ajtó melletti faldíszítés. A tantermek 
és egyéb helyiségek javító meszelése és festése 
is befejeződött. A napközi folyosón új ajtó és 
ablakok kerültek beszerelésre, elkészült a tör-
vényi előírások szerint kötelező orvosi szoba.

A 2008-2009-es tanévben a tanulóink lét-
száma 124. Tíz kis elsős kezdi szeptember 
elsején tanulmányait. Ebben a tanévben új 
magyar szakos tanár néni Paárné Kelemen 
Anikó fog tanítani a felső tagozaton. A rajz 

és ének tantárgyakat óraadó látja el. Szakköri 
formában lehetőséget biztosítunk tanulóink 
számára az angol nyelv játékos formában 
történő megismerésére, elsajátítására

 
Ebben a tanévben is kiemelt pedagógiai 

feladatunk lesz a Széchenyi szellemi örökség 
őrzése és átadása, a tanulók viselkedéskultú-
rájának javítása, illetve a tanulási képességek 
hatékony fejlesztése.

Az 5. évfolyamon vezetjük be a nem szak-
rendszerű oktatást. Az iskolai oktatás ezen 
szakaszában nagyobb lehetőséget kell kapnia 
az alapvető készségek és képességek fejlesz-
tésének, így az olvasás- és íráskészségnek, és 
az elemi számolási készségnek.    

Továbbra is fontos feladatunknak tartjuk 
az egészség- és környezetnevelési hét prog-
ramjait. Hagyományosan iskolai ünnepsé-
geket tartunk szeptember végén Széchenyi 

István születésének 217. évfordulóján és a 
nemzeti ünnepeken.   

Ebben a tanévben erdei iskolát szerve-
zünk az 5-6. évfolyam részére.

Délutánonként igyekszünk gazdag prog-
ramot biztosítani. A szakkörökön, sportkö-
rökön és játszóházakon mindenki hasznosan 
töltheti el szabadidejét.

Szabó Attila iskolaigazgató

SULINFO

A Nagycenki Művészeti Napok a 
település kulturális életének egyik 
legjelentősebb, ha nem a legjelentő-
sebb eseménye. Mégsem becsüljük 
meg eléggé. Szellemi vagyon, amire 
építeni lehetne, amit segíteni kellene. 
Az idei program is neves művészeket 
sorakoztatott fel, kiállítás, komolyze-
nei koncert, és néptánc előadás közül 
választhatott a helyi és a távolabbról 
érkező közönség.

A Sonare Alapítványt évek óta egy 
cél vezérli: a történelmi emlékhely szel-
leméhez méltó, igényes programokkal 
megtölteni a tíznapos rendezvényt. A 
fesztivál nem csupán a muzsikusoknak, 
hanem a képzőművészeknek, és a nép-
táncosoknak is bemutatkozási lehetősé-
get teremt a „Fiatal nemzedék a történel-
mi emlékhelyen” mottó jegyében.

Az idei programsorozat elején tör-
tént, hogy az Akadémia Vonósnégyes 
(Környei Zsófia, a japán Fukuma Satoko, 

Móré László és Maróth Bálint) a ráadás 
darabot az osztrák rendőr által elgázolt 
nagycenki fiatalember, Szommer Balázs 
emlékére ajánlotta fel. Csajkovszkij 
egyik lassú tételének hangulata méltó 
volt a tragikus körülmények között el-
hunyt 20 éves fiú emlékéhez. Szem nem 
maradt szárazon, a szép gesztust a jelen-
lévők vastapssal honorálták.

A reneszánsz év jegyében három 
különböző hangverseny volt: rézfúvó-
sok, gitárosok, valamint autentikus, ko-
rabeli hangszereken játszó művészek 
előadásában. Szabó Béla festőművész 
- egykori nagycenki pedagógus - kiál-
lítását, melynek darabjai a nagycenki 
Horváth&Lukács Galéria gyűjtemé-
nyéből valók, Szabó Attila iskolaigaz-
gató ajánlotta a közönség figyelmébe. 
A „Czenki” Hársfa Néptánc egyesület 
a Kastélyszálló udvarán lépett fel a 
Sopron Táncegyüttessel, és a Pendelyes 
Táncegyüttessel együtt. A záróhang-
verseny is különleges élményt tarto-
gatott Pápai Erika, Mécs Károly és az 
Upanisad Jazz Együttes közreműködé-
sével.

- Rossz hír, hogy a megyei döntés-
hozók már most tudtára adták a Sonare 
Ifjúsági Komolyzenei Alapítványnak, 
hogy a jövőben nem kívánnak támogat-
ni olyan rendezvényt, amely csak ilyen 
kis befogadó képességű helyszínen va-

lósul meg: tehát el kell kezdeni gon-
dolkodni valami teljesen másban – me-
séli Meizl Valéria, a művészeti napok 
szervezője. - A jövőbeni változás már 
elindult a zárónappal: a meditatív imp-
rovizációkat előadó Upanisad Együttes 
műsora újítás volt az eddigiekhez kép-
est. Egy azonban biztos: a színvonalból, 
és a Széchenyi Kastély szelleméhez 
illő műsorokból nem enged a Sonare 
Alapítvány, de egy új struktúrát kell ki-
találnia ahhoz, hogy továbbra is legyen 
egy több napon át tartó kulturális ren-
dezvénysorozat Nagycenken. Ennek a 
megvalósításához viszont szükség lesz 
a helybeliek összefogására is, és talán 
a környék lehetőségeinek a feltérké-
pezésére is. Az alapítvány nem válto-
zott, sem célkitűzéseiben, sem azok 
megvalósításában, de a mai viszonyok 
megkövetelik, hogy életben maradá-
sához olyan irányba is nyisson, ami 
nem kifejezetten a profilja. Bíztunk 
például abban, hogy a kiállító művész 
személye, a cenki táncosok és soproni 
művészek fellépése nagyobb érdeklő-
dést vált ki a helybeliekből, de sajnos 
csalódnunk kellett.

Meizl Valéria hozzátette: a jövő évet 
már most el kell kezdeni szervezni, új 
kapcsolatokat kell kiépíteni, egyszóval 
keményen kell dolgozni ahhoz, hogy 
2009-ben ismét gyönyörködni lehessen 
Nagycenken - például Jandó Jenő mű-
vészetében.

Előző számunkban tévesen jelent meg 
a nagycenki iskolások német versenyen 
való szereplésének eredménye. Mindkét 
csapat tagjai lelkesen készültek a meg-
mérettetésre és becsületesen helytálltak 
a számukra új és nehéz szituációban. Ha 
nem is sikerült dobogós helyen végezni-
ük, igyekezetük mindenképpen dicséren-
dő. A hibáért ezúton kérünk elnézést tő-
lük, szüleiktől és felkészítő tanáruktól.

Nagycenki Művészeti Napok: Biztos jövő?
A folytatáshoz a helyiek segítségére is szükség van

A Nagycenki Művészeti Napok visszatérő 
vendége az Akadémia Vonósnégyes



Búcsúzunk
kovács istvánné  
 (szül. Blaskovits Mária; 1928)

Resch Rudolf (1940)

id. Brummer gábor (1923)

Szeneczey lászlóné  
 (szül. Bősze Margit; 1925)

id. Varga andrás (1931)

Szommer Balázs (1988)

Gratulálunk
Holubák Flóra (2008. július 7.)  

Gombás Helga és Holubák Imre kislánya

Anyakönyvi hírek

Újságot írta és szerkesztette:  
Benke Éva és Rozmán Orsolya

Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Nagycenk
Szedés, nyomás: Stamp Design, Sopron

Lovas szakosztály
Augusztus 23-24-én rendezték a hidegségi 

Ilona Majorban a megyei díjlovagló bajnok-
ság második fordulóját, melyen a Nagycenki 
SE lovasai (Németh Gergely, Németh Eszter, 
Márton Krisztina és Soós Bianka) több szám-
ban is dobogós helyen végeztek.

Eredményesen szerepelt több lovával, 
több számban a kétnapos verseny házigaz-
dája, Horváth Ágnes, valamint a SMAFC 
Nagycenki Lovas Szakosztályának verseny-
zői is szereztek serleget az alapfokú ver-
senyszámokban.

SPORT

Új szakosztály alakult
A nagycenki sportegyesület új szakosz-

tállyal bővült, június 5-én hét taggal meg-
alakult a Nagycenki Sport- és Díszgalamb 
Szakosztály. A szakosztály ötletét Molnár 
László vetette fel, majd Gráf Gyula vette 
kézbe a szervezést.

- Gyerekkorom óta foglalkozom galam-
bokkal. Annak idején a templom padlását 
takarítottuk, onnan hoztam haza az első fi-
ókákat. Most, nyugdíjasként több időm lesz 
erre a hobbira. Minden hónapban kétszer ta-
lálkozunk, és minden hónap harmadik vasár-
napján rendezünk kisállat-kiállítást és vásárt 
– meséli Gráf Gyula szakosztályvezető.

A nagycenkiek a különféle kiállításokon 
rendre sikereket érnek el. A Kópházán meg-
rendezett megyei galambkiállításon Szakály 
László galambjai közül egy kiváló, egy pe-
dig kiállítás győztes lett, Gráf Gyula három 
kiváló minősítésű galambbal büszkélkedhet, 
Hideg Róbertnek pedig sportgalambjai jeles-
kedtek a kiállításon.

Az új szakosztály köszönetét fejezni ki 
Filátz Józsefné jegyzőnek a segítségéért, 
amivel megkönnyíti számukra a munkát.

Januárban a megyei galambkiállítást sze-
retnék Nagycenkre hozni a helyi galambá-
szok, ami ha sikerül, 500 galamb lesz egy 
időben a Tornacsarnokban.

Labdarúgás
Focitábor: Tartalmas és élvezetes 

időtöltés a gyerekeknek

Nagycenken kívül Sopronból, 
Peresztegről és Hidegségről is érkeztek 
gyerekek az első nagycenki focitáborba, 
melyet Bugledich Attila szakedző szerve-
zett és vezetett. A délelőttök a technikai 
tudás elmélyítésével, a délutánok játék-
kal, azaz mérkőzésekkel teltek. A foglal-
kozások a focipályán, illetve a tornacsar-
nokban voltak. A gyerekeket bizony jól 
megdolgoztató öt nap során a deutschkre-
utzi strandon kétszer is jártak a táborozók 
– kerékpárral! Gyönyörű környezetben, a 
Kastélyszállóban ebédeltek nap mint nap. 
A tábort foci-kvíz zárta, mindenki szép 
emlékekkel és talán némi izomlázzal tért 
haza. A gyerekek és a szülők is kivétel nél-
kül úgy nyilatkoztak, várják a folytatást, 
jövőre ismét itt lesznek Nagycenken. 

a megyei harmadosztályban  
indul a focicsapat

A legutóbbi bajnokságot a megyei má-
sodosztály középmezőnyében zárta a csa-
pat. A szezon végén többen jelezték, hogy 
befejezik, vagy más csapatban folytatják a 
játékot. A távozók helyére elegendő anyagi 
forrás hiányában nem sikerült megfelelő 
mennyiségű és minőségű játékost igazolni. 
Azt tudni kell, hogy mostanság már na-
gyon nehéz ingyen játékosokat szerződtet-
ni, a szakosztály költségvetése pedig nem 
teszi lehetővé, hogy jelentős összegeket 
áldozzon új igazolásokra. A meglévő já-
tékosállomány pedig nem biztosíték arra, 

hogy a megyei másodosztályban méltó-
képpen szerepeljen az együttes. Így aztán a 
megyei szövetségtől engedélyt kért és ka-
pott a csapat, hogy a 2008-2009-es bajnok-
ságban a megyei III. osztályban induljon. 
Cél egy ütőképes csapat kialakítása, amely 
eséllyel pályázik a bajnoki címre, és jövőre 
megerősödve, eredményesen képviselheti a 
megyei II. osztályban Nagycenket.

az ausztriai lassee-ban 
vendégszerepeltek a női focisták 

és az öregfiúk

Tavaly a Szüreti Napok keretében lát-
ta vendégül a női focicsapat EU-Charta-s 
testvértelepülésünk, Lassee női focistáit. 
A „sógornők” már akkor jelezték, hogy 
szívesen látnák a cenki lányokat-asszonyo-
kat egy visszavágóra. Erre augusztus 9-én, 
szombaton került sor, a lassee-i mulatsá-
gok egyik programjaként. A lányok mel-
lett ezúttal az erősebbik nem képviselői is 
összemérték erejüket, a cenki öregfiúk is 
meghívást kaptak az osztrák senioroktól. 

Impozáns környezetben, jó hangulatban 
zajlottak a mérkőzések, amelyek – főleg a 

fiúk meccse – nem nélkülözték a parázs 
jeleneteket sem. Mindkét csapatunk dere-
kasan helytállt, de a hazai környezet ezút-
tal a vendéglátó csapatoknak kedvezett. A 
mérkőzések után a pálya mellett felállított 
sátorban látták vendégül csapatainkat a 
házigazdák egy kis eszem-iszomra. 

A későbbiek során mindkét cenki együt-
tesnek adódik alkalma a visszavágásra, 
hiszen a focikapcsolat a továbbiakban is 
él. Talán már az idei Szüreti Napokon sor 
kerülhet az újabb mérkőzésekre. 

Az első nagycenki focitábor lelkes kis csapata  
az edzővel, Bugledich Attilával

Németh Gergely Gerberával


