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Ezüstérem  az  országos  döntõben
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Az Asztalitenisz Diákolimpia országos 

döntõjének elsõ napján két csapat is 

képviselte a Nagycenki Széchenyi István 

Általános Iskolát, alsós korcsoportban.  

Lány csapatunknak (tagjai: Lesovics 

Bettina, Holubák Rebeka és Holubák 

Flóra) nem kedvezett a sorsolás, nagyon 

erõs  ellenfeleket  kaptak.  Tisztes  

helytállással, nagy küzdéssel végül

csoportjukban harmadik helyezést értek el.  

Fiú csapatunk (Molnár Máté, Imre Gábor, 

Fekete Noel) magabiztosan jutott túl a 

csoportkörökön, és második kiemeltként a 

Siófok csapatát gyõzték le a legjobb nyolc 

között, ezzel pedig már az elõdöntõbe jutottak, 

ahol az esélyesebb Szarvas csapata 

következett. Szép játékkal, nagy 

meglepetésre gyõztek a nagycenki fiúk, 

és így bejutottak a verseny döntõjébe.  

A mohácsi, igazolt játékosokkal felálló 

csapat ott már túl erõsnek bizonyult, 2-1 

arányban felülkerekedtek a cenkieken. 

Ennek ellenére szomorúságra semmi ok,

nagyszerû játékkal második helyezést 

ért el a csapat az országos döntõben! 

Gratulálunk nekik és felkészítõ 

tanáruknak  Lajber  Sándornak,  

valamint a helyszínen a csapatot segítõ 

edzõnek, Asbóth Andrásnak.

SZÍN-TEREK 
KIÁLLÍTÁS 

Szeretettel meghívjuk kiállítás 
megnyitónkra, melynek témája:

Szín-Terek 

Fekete Rajmundné Zsuzsanna 
akvarelljei, grafikái és tusrajzai 

különbözõ idõszakokból.
Idõpont:

Március 4. szombat
Program: 

14:00-tól érkezés
14:30: köszöntõ

15:00: állófogadás és beszélgetés
Helyszín:  

Széchenyi István Emlékmúzeum

A belépés ingyenes

Kiállítás  megnyitó



Önkormányzati  hírek

Felhívás

Natura  klub

Tanfolyam

A Natura Klub legkedveltebb téli túrája a 
„hódos túra”, melyen az idén hozzávetõleg 
nyolcvanan voltunk! A túra Deutschkreutz 
felé indult, majd a horgásztó mellett 
visszakanyarodva, jó sárosan értünk vissza 
a faluba. Hódokat ugyan nem, de a nyomaikat 
–rágásokat, fadöntéseket és hódvárakat 
-láthattuk. Köszönjük a vezetést Henn 
Mártonnak, a fotókat Fehér Istvánnak!
A Natura Klub következõ programja a 
Csillagvirág túra lesz, melyre várhatóan 
márciusban kerül sor. Ennek pontos 
részleteit késõbb tesszük közzé.

Országos szemétszedési akció Nagycenken.
Ha Ön is segítene, hogy megtisztítsuk a 
közvetlen környezetünk attól a rengeteg 
szeméttõl, ami sajnos ellepi a Nagycenk - 
Fertõboz - Hidegség háromszögben (is) az út 
menti erdõket, a bokrok alját és az árkokat, 
tartson velünk! Terveink szerint a három 
település önkormányzatai csatlakoznak 
az akcióhoz, így az önkormányzatok, a 
civilek és a magánszemélyek segítségére 
is számítunk, mindenkire, aki tenne azért, 
hogy tiszta legyen a hely, ahol él.
Részletek késõbb, de csatlakozási szándékát 
már most jelezheti az  Önkormányzatnál 

Teszedd - Önkéntesen a tiszta Magyarországért

http://szelektalok.hu/teszedd/

Benke Évánál, vagy telefonon a 

0 6 / 3 0 / 6 9 5  4 0 4 9 - e s  s z á m o n .  

A tényleges munka idõpontja ápr. 28. és 

május 1. között lesz valamikor (késõbb 

pontos információkkal szolgálunk).

Mindenkire számítunk!

Nagyon  sokan  voltak 
 kíváncsiak  a  hódok 

“munkájára”

Elindult  az önkormányzat  által  

szervezett számítástechnikai kurzus, 

melynek célja elsõsorban az idõsebb 

korosztály megismertetése a számítógép

-és internethasználattal. Ez az alapképzés 

5 alkalomból áll. A terveink szerint ennek 

végeztével egy haladó szintû kurzussal 

folyatódik az oktatás, melyre azokat is 

várjuk, akik pár éve részt vettek már az 

alaptanfolyamon és szeretnék folytatni 

a tanulást; illetve azokat, akik már 

rendelkeznek bizonyos számítástechnikai 

ismeretekkel, de örömmel elmélyítenék 

a tudásuk az internetezés és felhasználói 

ismeretek terén. Az oktató most és a 

haladó tanfolyamon is Fehér István 

informatikus.

számoltam meg rajta - mondja Kiss István, 
aki azt is elmesélte, hogyan gondozza a 
ritka növényt. - Télen a pincében tartom, 
ilyenkor tápoldatot kap. Nyáron az udvar 
egy szép, napos részén áll, reggelente és 
esténként 5-5 liter esõvízzel öntözöm. 
A beszélgetés során kiderül: bár most a 
citromfa áll a középpontban, van itt azért 
más kincs is, babér, fügefa… Az elõszoba 
fala pedig tele lovas fotókkal. Látszik, 
olyan ember él itt, aki szereti a növényeket 
és az állatokat, szereti ápolni, gondozni õket.
A növények szeretetét talán örököltem. 
Egész életemben örömmel gondoztam, 
termesztettem, igyekeztem szakemberektõl 
hasznos tudást szerezni. Deutsch Józsi 
bácsitól, az egykori uradalmi fõkertésztõl 
sokat tanultam. Amikor a méntelepen 
dolgoztam, gyakran kikértem a véleményét. 
A most sárga citromok, jóllehet érettnek 
tûnnek, nem biztosan azok. Nyáron derül 
majd ki, melyik marad sárga, s érik be 
végleg, de lesz, ami visszazöldül, arra 
még várni kell. A folyamatot gondoskodó 
tekintet figyeli…

A nagycenki soproni utca egyik házának 

pincéje igazi különlegességet rejt. A 

gyümölcsöktõl roskadozó citromfa a 

tulajdonos, Kiss István féltett kincse.

Közel ötven citrom sárgállik Kiss István 

citromfáján. Mikor levezet a pincébe, 

hogy megmutassa, nem titkolja büszkeségét.

- Öt évvel ezelõtt kaptam a fát egy idõs 

házaspártól.  Számukra gondot okozott a 

pincébe le-, majd tavasszal onnan felcipelni 

a két nagy, már akkor is idõs növényt, így 

az egyiket elajándékozták. Évekig alig 

hozott termést a fa. Tavaly átültettem, és a 

vékonyabb gyökereit lefaragtam - meséli.

Ez a beavatkozás olyan jól sikerült, hogy a 

már harminc éves citromfa virágba borult, 

bódító illattal árasztotta el a környezetét, és

lassan megjelentek rajta a gyümölcsök is.

Az idei év hozta meg az igazi változást, 

egyre jönnek a citromok, már ötvenet 

Cenki citrom: Bõséges termés 
a Soproni utcában

Kiss István büszke szeretettel 

gondozott növényeire

Deutsch  József  uradalmi  fõkertész  volt.  
Hozzá tartozott  az  egész  park  gondozásának 
irányítása,  valamint  a  pálmaházban  lévõ 
növények  (pálmák,  narancs  és  citromfák)
 gondozása.  Fertõdön  dr. Porpáczy A ladárral
is  dolgozott  ezt  megelõzõen  különféle 
gyümölcsnemesítések  kikísérletezésében.



Önkormányzati  hírek

Anyakönyvi  h írek

Özv. Pinezits Mihályné  szül.: 1929

Lukács József  szül.: 1934

Özv. Cseh Kálmánné  szül.: 1924

Búcsúzunk

Lakossági igény merült fel, hogy 
biztosítsam a névtelen vélemény 
nyilvánítás lehetõségét, melyben építõ 
jellegû kritikát fogalmazhatnak meg 
az  önkormányzat i  munkáról .
A kérésnek eleget téve, a mai naptól 
a Községháza elõtti hirdetõ oldalán 
található postaládába helyezzék el 
az észrevételeiket tartalmazó leveleiket.
A hivatalban „ Lakossági észrevételek” 
címmel egy ügyiratot nyitunk, ahová 
minden észrevétel iktatásra kerül.
A levelek tartalmát a képviselõ-testületi 
üléseken ismertetem, átbeszéljük és az 
önkormányzati munkában természetesen 
figyelembe vesszük. Felvetéseikre 
a Cenki Híradóban vagy a testületi 
ülések jegyzõkönyveiben - melyek a 
honlapunkon megtekinthetõk - választ 
adunk. Természetesen továbbra is 
rendelkezésre  állok  személyes  
találkozásra, mint ahogy eddig is.

Tisztelt Nagycenkiek!

Csorba János polgármester

Elérhetõségeim: 
e-mail: polgarmester@nagycenk.hu   
tel: 30/ 942-7716

Tájékoztató

03.12 15:00 NAGYCENK - SZANY
03.19 15:00 RÉPCEMENTI SE - NAGYCENK 
03.26 15:00 NAGYCENK - PETÕHÁZA
04.02 16:00 IVÁN - NAGYCENK
04.09 16:00 NAGYCENK - SFAC 
04.16 17:00 VESZKÉNY- NAGYCENK
04.23 17:00 NAGYCENK - FERTÕENDRÉD
04.30 17:00 BABÓT - NAGYCENK
05.07 17:00 NAGYCENK - RÁBASZENTANDRÁS 
05.14 17:00 HEGYKÕ - NAGYCENK 
05.21 17:00 NAGYCENK - FERTÕD
05.28  17:00 RÁBAPORDÁNY- NAGYCENK 
06.04 17:00 NAGYCENK - LÖVÕ
06.11 17:00 VITNYÉD - NAGYCENK 

Az ifjúsági (U19-es) mérkõzések mindig két 
órával korábban kezdõdnek.
A mérkõzésekre mindenkit szeretettel várunk!

Hirdetés

Labdarúgás

Sport

A labdarúgó bajnokság tavaszi mérkõzései

Február 26-án (vasárnap) 15:00-kor 
û z z ü k  e l  k ö z ö s e n  a  t e l e t !
Gyülekezõ: Platán Étterem és Panzió
Mindenki hozzon magával zajkeltõ 
szerszámot, (duda, síp, dob, kereplõ)
hogy ezek segítségével minél elõbb
kergessük el ezt a mostani, cudar telet!
Hozzák magukkal gondjaikat, bánataikat 
is, hisz gondûzõ cédulákra írva,
melyeket a kiszebábra erõsítünk, és 
bedobunk a tûzbe, megszabadulhatnak 
tõlük!

Téltemetés

Vesszen a tél, 
jöjjön már 
a tavasz!

Asztalitenisz

A  Nagycenki  Sportegyesület 
A sztalitenisz  Szakosztálya 
 mindenkit  szeretettel  vár

a  március  18-19-én  megrendezésre
kerülõ  versenyre.

Megnyitó:  március  18-án  9  órakor.

Felnõtt v ersenyek ( márc. 1 8. s zombat)
Férfi  egyes,  férfi  páros,  nõi  egyes

Nevezés  a  helyszínen  8.30-ig.
Nevezési  díj:  1000ft

Általános  iskolások  versenye  
(márc.  19.  vasárnap)

Fiú,  lány

Nevezés  a  helyszínen  8.30-ig.
Nevezési  díj:  500ft/fõ

A  helyszínen  büfé  üzemel,  ahol  üdítõk,
melegszendvics,  hamburger  kapható.

VIII.  Szalai  Gergely  Emléktorna

ZOLGIZ  ÉTELBÁR



Önkéntes  Tûzoltó  Egyesület

Engedjék meg, hogy következõ cikkben 
ismertessem egyesületünk elõzõ évi gyakorlati 
tevékenységét. Tagjaink számos alkalommal 
voltak ott a község rendezvényein és szervezett 
munkáin, s végezték természetesen a 
saját szakmai munkájukat, feladataikat is. 
A mentési tevékenység során a 2016-os évben 
25 alkalommal vettünk részt tûzeseteknél, 
mûszaki mentési munkálatoknál vagy vonultunk 
a laktanyába Sopron város védelmére. Az esetek 
során többször kellett helyben segítenünk, ami 
elsõdleges vállalt feladatunk, illetve a balesetek 
között is volt több nagycenki érintettségû. 7 
tûzeset oltásában vettünk részt, melyek szabadtéri 
illetve autótüzek voltak. 15 mûszaki mentésre 
került sor, amelyek jobbára közlekedési 
balesetek, illetve viharokkal összefüggõ favágási 
munkák  vol tak,  de  egy  alkalommal  
gázszivárgás megszüntetésében vettünk részt. 
A soproni laktanyában 3 alkalommal adtunk 
szolgálatot, egy soproni, egy sopronhorpácsi 
és egy peresztegi tûzeset ideje alatt.
Az egyesület fejlõdése szempontjából fontos a 
tagok képzése. Tavaly két fõ szerzett tûzoltó 
alapfokú képesítést, kisgépek üzemeltetésébõl 
pedig 10 kolléga tett sikeres vizsgát. Az 
egyesület berkein belül pedig a vizsgára való 
felkészülések mellett  több alkalommal 
került sor az egyesületi tagok képzésére.
Tagjaink rendszeresen vettek részt gyakorlatokon 
az elmúlt évben is. Sopronban voltunk minõsítõ 
gyakor la ton,  aminek  te l jes í tése  az  
együttmûködési  megál lapodás  egyik  
legfontosabb alapja. Itt tûzoltási, favágási, 
szivattyúzási, és magasból mentési feladatokat 
kellett megoldanunk. Az évenként megrendezett 
vizesgyakorlatra a múlt évben Harkán került sor. 
A Lõvér Mentõcsapat tagjaként egy hidegségi 
gyakorlaton vettünk részt ároktisztítási és 
szivattyúzási feladatokat ellátva. Az év folyamán 
rendszeresen tartottunk favágási gyakorlatokat, 
hisz a mûszaki mentések nagy részét az 
ilyen típusú feladatok megoldása jelenti. 
Felszereléseink fejlesztése szintén az egyesület 
fõ feladata. Ennek megoldására tagjaink 
áldozatos munkát és anyagi támogatást 
biztosítanak az egyesület számára, s a község 
Önkormányzatának hathatós anyagi segítségével 
évrõl évre sikerül elõre lépni. A múlt évben a 
kastély körüli munkák és a zenei fesztiválok 
biztosítására befektetett munkák járultak hozzá 
ahhoz, hogy fejleszteni tudjuk gépjármû 
parkunk, személyi védõfelszereléseink és 
szakfelszereléseink. Másik lehetõség e téren a 
pályázatokon való részvétel.  Pályázati  
forrásokból az egyesület 900.000 forint 
értékben tudott fejleszteni, továbbá egy 
garnitúra gumiabroncsot nyertünk pályázati úton.
Múlt  év õszén kezdõdhettek meg az 
egyeztetések arról, hogy az egyesületünk 
szakmailag elõre léphessen. Tagjaink pozitív 
h o z z á á l l á s a ,  a z  e g y e z t e t é s e k  é s  
ellenõrzések, új felszerelések vásárlása, 
a  képzéseken  va ló  részvéte l  u tán  
kialakultak annak a feltételei, hogy az 

egyesület önállóan beavatkozó egyesületté 
váljon. Az ezzel kapcsolatos feladatok 
lezárására már ez évben kerül sor, s 
március 1-tõl segíthetjük még hathatósabban 
a hivatásos kollégák munkáját azzal, hogy 
3000 készenléti óraszámot vállalva rövid 
idõn belül elindulunk a segítségükre, vagy 
kisebb tûzoltó erõket igénylõ tûzeseteknél 
és mûszaki mentéseknél önállóan is 
beavatkozhatunk Nagycenk, Fertõboz, 
Hidegség és Pereszteg községek területén.
Tavalyi évben rendezõdött a volt Vízmû 
épület kérdésköre is. Szintén önkormányzati 
segítséggel kaphattuk meg az épületet 
kizárólag tûzoltó célok megvalósítására. 
Az év folyamán ezzel  kapcsolatos 
egyeztetések és elõkészítõ munkákra került 
sor. Az év utolsó hónapjában aztán 
megkezdõdött az épület felújítása és a 
terület karbantartása is. Egyesületünk ezévi 
másik nagy vállalása az, hogy a területen 
egy  korszerû  szer tár  k ia lakí tását  
megvalósítsa önkormányzati és pályázati 
finanszírozással, valamint tagjaink fizikai 
munkájával, anyagi és tárgyi felajánlásaival.
A szakmai hangvételû gondolatok után 
következzenek egyesületünk Nagycenket 
érintõ  vál lalásai.  I t t  nagyrészt  az  
Önkormányzattal való folyamatos párbeszéd 
és jó kapcsolat vezet ahhoz, hogy sok feladat 
és rendezvény kapcsán keressük egymást, 
egymás segítségét. Másik vonalon pedig a 
falu más civil szervezeteivel is igyekszünk 
aktív kapcsolatot ápolni, s itt is próbálunk 
segíteni kétkezi munkánkkal. Az év folyamán 
az alábbi munkáink voltak nagyjából idõrendi 
sorrendben, amellyel az egyesület segítette 
a község életét. A díszteremben álló zongora 
cseréjével kapcsolatban végeztünk logisztikai 
feladatokat, a falukarácsonyfákról szedtük 
le az égõket valamint távolítottuk el a 
száradékot, több alkalommal biztosítottuk a 
temetõ körüli parkolást. Részt vettünk a 
Szécheny i -év  több  rendezvényén  
tiszteletünket leróva és munkát is vállalva. 

TISZTELT NAGYCENKIEK! Faápolási és favágási munkákat hajtottunk 
végre, rendezvény kapcsán aggregátorral 
biztosítottuk az áramellátást. Aktív részesei 
v o l t u n k  a  k ö z s é g b e n  s z e r v e z e t t  
teljesítménytúrának és futóversenynek is. 
Au tónka t  a  GYSEV  gyermeknapon ,  
lóvon ta tású  fecskendõnket  ped ig  a  
Múzeumok éjszakája rendezvény keretein 
belül  mutattuk be az érdeklõdõknek.  
Jó hangulatban együtt szurkoltunk a focit 
kedvelõkkel válogatottunk EB szereplése idején. 
A községi búcsú hangulatát próbáltuk emelni 
szervezésünkben a Retro Partyval, amely jó 
hangulatú rendezvényre sikeredett. A szüreti 
napok kapcsán újra részt vállaltunk a díszítésben, 
a felvonulás alatt, a vasárnapi fõzésnél és a 
délutáni programok alatt is. Szakmai bemutatóval 
színesítettük a programot, este pedig a díszlet 
bontását végeztük. A községet bemutató 
Kisalföld oldalhoz nyújtottunk segítséget 
egyesületünkkel kapcsolatban. Az év végi 
idõszak beköszöntével felállítottuk a község 
fenyõfáját, késõbb a fényfüzérek is felkerültek 
mind a község szívében, mind az Alkotóházban. 
Az év végén részt vehettünk az év végi 
köszöntésen, aktívan járultunk hozzá a 
falukarácsony lebonyolításához, és az 
utcabajnokságon is elindítottuk az egyesület 
csapatát. Az év folyamán rendszeresen részt 
vettünk a civil szervezetek által szervezett 
rendezvényeken, eseményeken és bálokon, 
s azokhoz kérés esetén segítséget is nyújtottunk.
Röviden ennyi volt az egyesület 2016-os éve, 
melyért ezúton is köszönetet szeretnék 
mondani Polgármester Úrnak és a Képviselõ 
testületi tagoknak, valamennyi a mûködésünket 
segítõ szervezetnek,  támogatónak és 
természetesen egyesületünk valamennyi 
tagjának csakúgy, mint a háttérben bíztató 
családtagjának. Az év folyamán bízom az 
egyesület további fejlõdésében.

Nagycenk, 2017. február 18.
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