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NAGYCENK KÖZÉLETI LAPJA

XVII. Nagycenki Szüreti Napok
2012. szeptember 22-23.
Tisztelt Nagycenkiek !
Ebben az évben 17. alkalommal rendezzük
meg a Nagycenki Szüreti Napokat.
A rendezvénysorozatnak immár több, mint
másfél évtizedes hagyománya van.
Évtizedekkel ezelõtt rendszeresek voltak
az ehhez hasonló, vidám felvonulások a
településen. Ezt a hagyományt élesztette
fel az a helyiekbõl álló, lelkes szervezõcsapat,
amely kezdettõl fogva motorja ennek az
eseménysorozatnak. A szervezõk segítségével
ez a közösségformáló rendezvény olyan
erõket, tehetségeket, humorral teli személyeket
mozgatott meg, akik és amik a közös
ünnepünk nélkül rejtve maradtak volna.
Minden évben elmondható, így sajnos idén
is, hogy a rendezés költségei növekednek
a korábbiakhoz képest. Az önkormányzat
támogatása mellett így ismételten kérjük
az Önök anyagi segítségét is.
Az adakozók a ,nagybolt"-ban nyitvatartási
idõ alatt Fekete Ferencnének.adhatják át
a támogatásra szánt összeget.

Tisztelettel kérjük támogatóinkat,
hogy adományaikat- lehetõleg
szeptember 20-ig - juttassák el hozzá!
Ez évben négy pénzgyûjtõ dobozt is
kihelyezünk, melyet a Nagyboltban,
valamint a Vám utcai, a Kiscenki utcai
illetve a Rákóczi utcai boltban találhatnak meg.
Kérjük továbbá segítségüket a sátor
feldíszítéshez is. A sátrat pénteken kora
délutántól díszítjük, minden segítséget,
segítõt örömmel fogadunk itt is.
A felvonulás hagyományosan szombaton
délután három órakor kezdõdik, és a szokott
útvonalon halad. (Rákóczi u. - Dózsa krt .
- Soproni u. - Vám u.)
Az elõzõ években már örömmel tapasztaltuk,
hogy a felvonulás útvonalán lakók díszítették
házukat, kerítéseiket, mókás bábukat
helyeztek ki. Kérjük ez évben is tegyék meg,
hisz mindannyiunknak örömet okoznak vele.
A felvonulás 2 megállót tervez, ahol bor
és sütemény kínálásával köszöntjük az
egybegyûlt érdeklõdõket. Kérjük azon
utcák érdeklõdõ lakóit, akiket a menet nem
érint, sétáljanak át a legközelebbi útvonalra,
hogy részük legyen a közös élményben.

Egyben kérünk minden érdeklõdõt, hogy
a járdán és az úttest mellett foglaljanak
helyet, és csak a menet elvonulása után
menjenek az úttestre a balesetveszélyes
helyzetek elkerülésének érdekében. A
felvonulást az elõzõ évekhez hasonlóan
tervezzük, de szívesen vennénk új ötletek
és csoportok megjelenését, jelentkezését.
A felvonulók között az idei évben értékes
nyereményeket sorsolunk ki a felvonulás
utáni mûsor elején a rendezvénysátorban!
Kérjük a szõlõtermelõk - tavalyihoz hasonló
- borfelajánlását a megállóhelyeken történõ
kínáláshoz. A bort Nagy Károlyhoz, a
Rákóczi u. 48. szám alá kérnénk eljuttatni,
lehetõleg csütörtökig (szept. 20.).
Telefonbejelentésre (360-220) házhoz
megyünk. Kérjük a falu lányait, asszonyait,
hogy a kínáló kosarakat ismét süssék teli
finom sós és édes szárazsüteményekkel.
A sütés koordinálását Fekete Ferencné
vállalta, akit a Nagyboltban is elérhetnek.
A házi finomságokat már csütörtöktõl, de
legkésõbb szeptember 22-én (szombaton)
a kora délelõtti órákban a Rákóczi u. 48.
szám alá lehet szállítani, de
telefonbejelentésre (360-220) elhozzuk.
A kínálást végzõ kb. 10 fiú - férfi és 10
leány - asszony szervezését Nagy Károlyné
és Fekete Ferencné végzi, ez ügyben kérjük,
velük vegyék fel a kapcsolatot a jelentkezõk.

2010.
március
2012.
augusztus

Nagycenki Búcsú 2012
Sikeres volt a Nagycenkrõl
elszármazottak találkozója
A nagycenki búcsú idõpontjában, Gráf Gyula
és az önkormányzat közös szervezésében
idén második alkalommal került megrendezésre
a Nagycenkrõl elszármazottak találkozója.
A tavalyinál is többen jöttek el, csaknem
100 korábbi cenki tért vissza családtagjaival
együtt egykori lakhelyére. A rendezvény
kora délelõtt szentmisével kezdõdött.
A vendégek ezután megtekintették Gráf
Gyula múzeumát, majd a tornacsarnokban
folytatódott az ünnepség. A részt vevõk
köszöntése után Csorba János polgármester,
Gráf Gyula szervezõ, és Szabó Attila a
Nagycenki füzetek szerkesztõje szólt
az egybegyûltekhez, majd finom ebéddel
láttunk vendégül a jelenlévõket.
/A rendezvényt Ormos Balázs, a
Lovasképzési Központ vezetõjének
közbenjárására megtisztelte jelenlétével
Katharina Landgraf, a német parlament
tagja, aki a Páneurópai Piknik
évfordulójára érkezett Sopronba, és az ottani
ünnepség elõtt ellátogatott Nagycenkre is./
Ebéd után a „Czenki” Hársfa
Néptáncegyüttes fellépése következett,
színvonalas produkcióval köszöntötték
néptáncosaink is az elszármazottakat.
Ezek után a kötetlen beszélgetésé lett a
fõszerep, jó hangulatban telt a délután.
Nagyon sokan megköszönték a meghívást,
és már most jelezték, hogy a jövõben is
tiszteletüket teszik hasonló találkozókon.
A találkozó szervezésében, lebonyolításában
nagyon sokan segédkeztek. Ezúton is
szeretnénk köszönetet mondani
mindenkinek, aki munkájával, felajánlásával
hozzájárult a rendezvény sikeréhez.
Külön köszönet a nagycenki éttermeknek,
vendéglátóknak, a Csikós Csárdának,
a Platán étteremnek, a Horváth
kisvendéglõnek és a Medgyesi
cukrászdának az étel-ital felajánlásokért!

A felvonulás után a régi focipályán
felállított sátorban hagyományosan
szórakoztató mûsort szervezünk.
A részletes programról hamarosan Az elszármazottak találkozójával
t á j é k o z t a t j u k Ö n ö k e t . párhuzamosan a tornacsarnok melletti
Rendezvényeinkre mindenkit hívunk és
várunk, aktív részvételre buzdítunk,
hiszen a részvétel a siker forrása.
Mindenki munkájára, segítségére számítunk.
Szeretnénk, ha a közös munka közös
örömet is jelentene. Addig is jó készülõdést
kívánunk és várjuk jelentkezéseiket!
A NAGYCENKI SZÜRETI
NAPOK RENDEZÕSÉGE

területen került megrendezésre ebben az
esztendõben a búcsú. Sok árus, mutatványos
jött el sokféle portékával. A nagy meleg miatt
késõ délutánig kisebb volt az érdeklõdés,
de aztán szép számmal jöttek a nagycenki családok.
Az esti búcsúi bál is jól sikerült, több mint
százan mulattunk együtt a Madison Band zenéjére.
Összességégben elmondható, hogy sikeres
volt a nap, jól érezték magukat vendégek
és nagycenkiek egyaránt.

Széchenyi Napok - szeptember 21-23.

30 éves az Országos Széchenyi Kör
2012. szeptember 21-23.
Nagycenk
Tervezett programok
2012.09.21. - péntek

14 óra: Sajtótájékoztató a Széchenyi István emlékmúzeumban
Az Országos Széchenyi Kör múltjának ismertetése,
híradás a készülõ emlékkönyvrõl, tájékoztatás az emlékkiállításról

Tartják: Péchy Mária az Országos Széchenyi Kör elnöke
Dr. Tóth Imre a Soproni Múzeum Igazgatója, s egyben a Széchenyi Kör titkára
Siska Tamás az Országos Széchenyi Kör alelnöke
15 óra: Az országos Széchenyi Kör 30 éve címû kiállítás megnyitása
Megnyitja: Dr. Tóth Imre

17 óra: Koszorúzás Széchenyi István szobránál a község ünnepségével közösen
2012.09.22. - szombat

9.30: Ünnepi Emlékülés az Emlékmúzeum különtermében
Megnyitja: Péchy Mária elnök

Elõadás:

dr. Velkey Ferenc:
”Mindazon nemzetségeknek teljes jogokban iktatása, melyek a magyar hont lakják”
Széchenyi nemzetstratégiája: A Hunnia
Szentkuti Károly alelnök : A kör 30 éve
Széchenyi emlékérem átadása

15 óra: Ismerkedés Nagycenkkel - kisebb csoportokban helyi vezetõkkel,
az érdeklõdõk megtekinthetik a lovardát és kiállítását, Hársfasori séta és
a Nagycenk Beszélõ Kõemlékei Alapítvány által létrehozott szoborpark,
illetve a temetõ és templom megtekintése
15 óra: Filmvetítés a Széchenyi család története címmel
20 óra: A múzeum különtermében Koller Sándor tagtársunkról
készült film megtekintése.
Beszélgetés az elmúlt évek eseményeirõl, barátok találkozója
2012.09.23. - vasárnap

Kirándulás: Sopronkövesd (Csigó Ernõ, a Kör elsõ elnökének sírján
koszorút helyezünk el)- Hidegség templom, forrás - Balf: fürdõkápolna
Sopron-Bánfalva felújított Karmelita kolostor és templom Sopron evangélikus temetõ ( dr. Környei Attilára emlékezünk)
A programokra mindenkit szeretettel várunk.
A kirándulásra csak akkor tudunk jelentkezõket fogadni,
ha marad szabad hely a buszokban.

Önkormányzati hírek
Önkormányzati rendeletek
A Képviselõ-testület elfogadta Az
önkormányzat és szervei 2012-es
költségvetésrõl szóló önkormányzati
rendelet elsõ módosítását.
A köztemetõrõl és a temetkezésrõl
szóló rendelet: Az Önkormányzat
képviselõ-testülete az önkormányzatokról
szóló, és a temetõkrõl, és temetkezésekrõl
szóló törvény alapján megalkotta a
köztemetõrõl és a temetkezésrõl szóló
rendeletet. A rendelet a temetõ
fenntartásáról, üzemeltetésérõl,
használatának és igénybevételének
szabályairól, a temetkezés szabályairól,
a síremlékekrõl, sírok gondozásáról,
és egyéb, a tárgykörbe tartozó
szabályokról, feltételekrõl rendelkezik.
A díszpolgári cím alapításáról és
adományozásának rendjérõl szóló
rendelet: Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata úgy határozott, hogy
a helyi közösség szolgálatában
kiemelkedõ érdemeket szerzett
személyeket és szervezeteket méltó
elismerésben részesíthesse, valamint
személyüket és cselekedeteiket
megfelelõképpen értékelve állíthassa
példaként a jelen és az utókor elé,
Nagycenk Nagyközség Díszpolgára
címet alapít. A cím adományozható
annak a magyar, vagy külföldi
állampolgárnak, aki nem nagycenki
lakos, és valamely kiemelkedõen
jelentõs munkájával, támogatásával
vagy egész életmûvével mind a
községen belül, mind pedig országosan,
vagy nemzetközi viszonylatban olyan
általános elismerést szerzett, amely
hozzájárult a község hírnevének
öregbítéséhez, továbbá példamutató
emberi magatartása miatt egyébként
köztiszteletben áll. Díszpolgári cím
évente több személynek is adományozható.
A díszpolgári címmel külön erre a
célra készített díszoklevél,
emlékplakett, és vállszalag jár.
A díszpolgári cím adományozására
javaslatot tehetnek a képviselõ-testület
tagjai, a képviselõ-testület állandó
bizottságai, a társadalmi szervezetek.
A rendeletek teljes szövege a honlapon,
illetve az önkormányzati hirdetõkön olvasható.

Bécsi utazás
2012. szeptember 21-én, pénteken
az Önkormányzat szervezésében
busz indul Bécsbe. Széchenyi István
szülõházánál rójuk le tiszteletünket.
Indulás reggel 8 órakor a
Széchenyi térrõl, hazaérkezés
a kora délutáni órákban.
Jelentkezni korlátozott létszámban
szeptember 20-ig lehet a 06/30/651 9859
-es számon Bugledich Attilánál.
Várjuk a civil szervezetek képviselõit,
és magánszemélyek jelentkezését is.

Változás a
Képviselõ-testületben
A szeptember 4-i képviselõ-testületi
ülésen Nemes Viktória bejelentette
lemondását mandátumáról.
Az önkormányzati törvény értelmében
a 2011-es idõközi választásokon elért
eredmények alapján a következõ
legtöbb szavazatot kapott képviselõjelöltet kérik fel a megüresedett
képviselõi hely betöltésére.

Iskolai hírek - Tanévnyitó
Augusztus 31-én az évnyitóval megkezdõdött
a 2012-13-as tanév. A tornacsarnokban
tartott ünnepségen Hüse Gabriella igazgatónõ
tanévnyitó beszédében egyebek mellett arról
szólt, hogy iskolánk családias kis iskola,
ahol a pedagógusok és a tanulók közötti
kapcsolatot a szeretet hatja át, a pedagógusok
a szeretet és a tisztelet jegyében végzik
munkájukat, és arra törekszenek, hogy a
kezeik között felnövekvõ generáció olyan
alapokat kapjon, hogy felnõtté válva
hasznos tagja legyen a társadalomnak.
A nevelõtestület szakmailag jól
felkészülten várja az új tanévet.
Iskolánkban a szakos ellátottság 100 %,
ami azt jelenti, hogy minden tantárgyat
a végzettségüknek megfelelõ diplomával,
magas szakmai tapasztalattal tanítanak.
A további sikeres munkához az eddigiekhez
hasonló együttmûködésre, összefogásra
van szükség, a helyi társadalom bizalma,
a pedagógusok áldozatos, becsületes és
felelõsségteljes munkavégzése, a fenntartó
részérõl pedig a nyugodt mûködés feltételeinek
megteremtése, a kiszámíthatóság és a stabilitás
biztosítása mind fontos ahhoz, hogy
eredményesen mûködjön az intézmény.
Persze egy iskola eredményessége és
sikeressége nagyban múlik diákjainak
hozzáállásán, munkáján és tanulásán is.
Ehhez sok kitartást kért a gyerekektõl.
A nyáron elvégzett munkákról szólva elhangzott,
hogy önkormányzati segítséggel tejesen
megújult az egyik alsó tagozatos tanterem,
és a tûzrendészeti elõírásoknak megfelelve
égésgátló festékkel látták el a felsõ tagozat
folyosóján lévõ lambériát. Az intézményvezetõ
köszönetét fejezte ki a nyári munkákért
az iskola takarítóinak, akik erejüket és
idejüket nem kímélve teljesen kifertõtlenítették
az iskola minden zeg-zugát, Horváth
Rezsõ képviselõnek a felajánlott szekrénysort
és a sok kétkezi segítséget, Csorba János
polgármester úrnak a bútorszállításokat,
eszközöket a takarításhoz, Zubrits József,
Sütõ Tamás és Udvardi Imre apukáknak
szintén a szállításokat, rakodásokat,
valamint annak az apukának, aki meglepetésnek
szánta, és gyönyörûen lejárólapozta az
alsó tagozatot, örömet szerezve ezzel
mindnyájunknak. Hüse Gabriella végezetül
azt kérte, segítsük közösen gyermekeink
boldogulását, és örüljünk együtt fejlõdésüknek,
és mindenkinek jó egészséget, eredményekben
és sikerekben gazdag új tanévet kívánt.

Csorba János polgármester úr is szólt a
tanévnyitó részt vevõihez. Beszédében
tájékoztatást adott az új köznevelési törvény
miatt bekövetkezõ átalakulásokról.
A polgármester úr a törvény azon részérõl
szólt, ami az önkormányzat és az iskola
közötti kapcsolatot érinti. A háromezer fõ
alatti településen az önkormányzati fenntartású
iskolák állami fenntartású iskolákká válnak,
kivéve, ahol az önkormányzat szerzõdést köt
az állammal az iskola további fenntartására.
Ezek az önkormányzatok vállalják a
pedagógusok bérén és járulékain felüli
összes mûködéssel kapcsolatos költséget,
és a mûködéssel kapcsolatos összes feladatot
és felelõsséget. Azok az önkormányzatok,
amelyek nem kötnek szerzõdést az állammal
iskolafenntartásra, azok iskolája automatikusan
állami fenntartású lesz 2013. január 1. után.
Ebben az esetben az épület használatával
kapcsolatos költségen felül minden költség
az államé. Az iskola épülete állami fenntartás
mellett is az önkormányzat tulajdona marad.
Az önkormányzat részérõl felelõs, megfontolt,
az iskola jövõjét szolgáló döntést kell meghozni
szeptember végéig. A polgármester elmondta,
az évnyitó pillanatában még nem lehet tudni
miként fog határozni a képviselõ-testület,
a szeptemberi hónapban felgyorsulnak az
események, tájékoztatókon fognak részt venni,
külön megbeszéléseket kezdeményez az
oktatásért felelõs megyei tisztviselõknél,
és ezek ismeretében tesz majd javaslatot
a képviselõ-testületnek. Biztosította a
jelenlévõket, hogy a képviselõ-testület
a falu és az iskola érdekében legjobb
tudása szerint fogja meghozni döntését.
Elmondta még, hogy bármelyik fenntartás
mellett is dönt az önkormányzat, biztos abban,
hogy a nagycenki Széchenyi István Általános
Iskola sikerre van ítélve, hisz minden
adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy hosszú
távon is nyolc osztályos, a térség központi
iskolája legyen. A település történelmi
múltja miatt is, megkerülhetetlen a szerepe
bármilyen központosítási törekvés esetén.
A polgármester úr a szülõk türelemét és
megértését is kérte az oktatás átalakítása
miatt különösen nehéz évre, a diákoknak
erõt, egészséget és kitartást kívánt az elõttük
álló változatos, és ezért nehéz tanévhez.
Végezetül biztosított mindenkit arról, hogy
az önkormányzat és az iskola jó
együttmûködése minden esetben megmarad.

Sporthírek
Labdarúgás
2012/2013-as Megyei II. bajnokság
Az õszi szezon menetrendje
08.19. 17:00 NAGYCENK - VITNYÉD 3-4
08.26. 17:00 BABÓT - NAGYCENK 1-2
09.02. 17:00 RÁBAKECÖL - NAGYCENK 0-5
09.09. 17:00 NAGYCENK - RÉPCEMENTI SE
09.16. 16:00 VESZKÉNY- NAGYCENK
09.23. 16:00 NAGYCENK - SZANY
09.30. 16:00 HEGYKÕ- NAGYCENK
10.07. 16:00 NAGYCENK - FERTÕENDRÉD
10.14. 15:00 LÖVÕ - NAGYCENK
10.21. 15:00 NAGYCENK - EGYHÁZASFALU
10.28. 14:00 ÁGFALVA - NAGYCENK
11.04. 14:00 NAGYCENK - OSLI
11.11. 14:00 RÁBASZENTANDRÁS - N.CENK
11.18. 14:00 NAGYCENK - MIHÁLYI
11.25. 14:00 IVÁN - NAGYCENK
A tartalékcsapatok mérkõzései mindig
2 órával korábban kezdõdnek.
Asztalitenisz - Barátság Játékok
A Sopron-Fertõd Kistérség szervezésében
Barátság Játékok néven 3 napos rendezvény
zajlik 4 ország, Szlovénia, Horvátország,
Bosznia-Hercegovina és Magyarország
részvételével. Az asztalitenisz versenyeket
a nagycenki Sportcsarnokban rendezik meg
sz e p t e m b e r 2 2 - é n , s z o m b a t o n .

Köszönet Véradóknak és Támogatóknak!
Kedves véradók!
A Magyar Vöröskereszt Nagycenki
Szervezete nevében megköszönöm,
és továbbítom a Területi Vöröskereszt
Titkárának és a Vérellátó dolgozóinak
köszönetét, elismerését, hogy az
augusztus 23-i véradáson – a
hõségriadó ellenére - 56-an nyújtották
segítõ karjukat rászoruló embertársaik
felé. Örömteli, hogy fiataljaink is
fontosnak tartják az önzetlen
segítségnek ezt a formáját, és a
többszörös véradók mellett egyre
többen jelennek meg véradásainkon.
KÖSZÖNET MINDANNYIUKNAK!
A véradás önzetlen adomány, hisz
hazánkban ingyen ajánlja fel
véradományát minden donor. Ezért
különösen fontos, sõt kötelesség
elismerni a véradók tettét. Az erkölcsi
elismerés az egyetlen viszonzás,
amit kaphat a véradó. Segítõ kezeket
kaptunk ehhez, amit szívbõl köszönünk!
Támogatta a véradás megszervezését
és lebonyolítását, ezzel is kifejezve
a véradók iránti megbecsülését:
:
-

- Aranypatak Óvoda, Általános Iskola
(helyiségek rendelkezésünkre bocsátásával)
- Markó Jánosné és Balaskó Imréné a
finom lángosok elkészítésével,
- Nagy Dezsõ és családja a poharak,
tálcák biztosításával,
- Nagycenki Sándor és családja a
gyümölcsadományával,
- Ragats József és családja tej felajánlásával,
- mindazok, akik az ételhez szükséges
alapanyagokat és az italokat biztosították.
Ezúton is köszönöm a szervezésben több
éve segítõ véradásszervezõk önzetlen,
lelkiismeretes munkáját!
”Idõt kell szakítanod embertársaidra,
Tégy valamit másokért,
Ha még oly apróságot is – valamit,
Amiért fizetséget nem kapsz,
Csupán a kitüntetõ érzést, hogy megtehetted.”
/Albert Schweitzer/
Köszönettel:
Horváth Jenõné
Vöröskereszt Alapszervezet titkára

Anyakönyvi
hírek

Búcsúzunk
Adorján Sándor - sz: 1942
Kovács Ilona - szül: 1960

Gratulálunk!
Az újságot írta és szerkesztette:
Benke Éva - Biosalvus Bt
tel:0036/30/9595637
e-mail: cenkihirado@gmail.com
Kiadja:
Polgármesteri Hivatal, Nagycenk

ÁLLÁSHIRDETÉS

Bán Barnabás (2012.07.04.)
Berkes Judit Éva és Bán Norbert kisfia

A Medgyesi cukrászda szorgalmas,
munkájára igényes nagycenki nõi
Tóth Lili (2012.08.22.)
munkaerõt keres 4 órás munkára. Kurucsai Noémi és Tóth Gábor kislánya
Szakirányú végzettség, tapasztalat
nem feltétel, de elõnyt jelent.
Tölgyes Tamara (2012.08.26.)
Jelentkezni lehet a 360-253-as számon. Forgács Anita és Tölgyes János Róbert kisfia

