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Tisztelt Nagycenkiek!
Követve a hagyományt, ebben az évben is
megrendezzük a Nagycenki Szüreti Napokat.
Ebben az évben is a régi focipályára telepített
sátor ad helyet az eseményeknek. A korábbi
évekhez hasonlóan idén is kérjük, támogassák
e közösségi rendezvény létrejöttét!
Az adakozók az erre szánt összeget a
“100 forintos bolt"-ban nyitvatartási idõ alatt
Pölczné Mártinak adhatják át lehetõség szerint
szept. 20-ig. Négy pénzgyûjtõ dobozt is
kihelyezünk, melyeket a 100 forintos boltban,
valamint a Turzay élelmiszernél, a Rákóczi
és a Kiscenki utcai boltban találhatnak meg.

Gulyásfõzõ verseny szabadtûzön
a Szüreti Napokon
.
Szeptember 22-én vasárnap 12.30-tól (a versenyt rossz idõ esetén is megtartjuk).
Maximum 3 fõs csapatok jelentkezését várjuk. A jelentkezõknek csapatonként 3 kg
marhahúst biztosítunk (egészben, a hús darabolása a versenyzõk feladata lesz).
Minden csapatnak mintegy 30 adag gulyást (kb. 15 liter) kell elkészítenie,
a gulyás fajtája (babgulyás, alföldi gulyás stb.) szabadon választható.
/A hozzávalók tekintetében kérjük, hogy kerüljék az otthon kifõzött, tojást tartalmazó
levesbetétek, illetve a be nem vizsgált gombák felhasználását!/
A fõzéshez tûzifát a szervezõk biztosítanak.
Az elkészült ételeket szakavatott zsûri (Henn Márton és Major Zsolt mesterszakácsok)
fogják értékelni. Eredményhirdetés közvetlenül a verseny után (17 óra körül) a
rendezvénysátorban, értékes díjakkal, nyereményekkel.
Jelentkezni szeptember 18-ig lehet Bugledich Attilánál.
Minden fõzni szeretõ, vállalkozó kedvû versenyzõt szeretettel várunk!

A felvonulás hagyományosan szombaton
délután három órakor kezdõdik, és a szokott
útvonalon halad. (Rákóczi u. - Dózsa krt .Soproni u. - Vám u.) Kérjük, hogy a felvonulás
útvonalán lakók idén is díszítsék fel házukat,
kerítéseiket, mókás bábukat helyezzenek ki.
A felvonulás 2 megállót tervez, ahol bor és
sütemény kínálásával köszöntjük az egybegyûlt
érdeklõdõket. Kérjük azon utcák 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 eddigihez hasonlóan tervezzük,
de szívesen várnánk új ötleteket, csoportokat.
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. 19.). Telefonbejelentésre
(360-220) házhoz megyünk. Kérjük a falu
lányait, asszonyait, hogy a kínáló kosarakat
ismét süssék tele finom sós és édes
szárazsüteményekkel. A sütés koordinálását
Fekete Ferencné és Nagy Károlyné vállalták.
A házi finomságokat már csütörtöktõl, de
legkésõbb szeptember 21-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
velük vegyék fel a kapcsolatot a jelentkezõk.
Rendezvényeinkre mindenkit hívunk és várunk,
Mindenki munkájára, segítségére számítunk.
Addig is jó készülõdést kívánunk és várjuk
jelentkezéseiket!

A szervezõbizottság

Önkormányzati hírek

Iskolai hírek
TANÉVNYITÓ

MEGHÍVÓ
Ifj. Vitéz Vesszõ István:
A nagycenki ünnepségek
állandó résztvevõje
Alig-alig volt
olyan ünnepség,
megemlékezés
az elmúlt idõben
Nagycenken,
melyen ne vett
volna részt
és ne állt volna
díszõrséget
ifj. Vitéz Vesszõ
István, Pista
bácsi.
Pista bácsi elkötelezettsége családi
indíttatású. Édesapja, Id. Vesszõ István
1906-ban született Peresztegen. Katonai
pályafutása után 1927-ben a Magyar
Királyi Csendõrség állományába lépett.
Öt év után csendõr-õrmesterré nevezték
ki, és elvégezte az õrsparancsnoki iskolát.
Felsõszölnökre került õrsparancsnoknak,
nyolc falu tartozott a felügyelete alá.

1943-ban mint nõtlen katona kikerült a
Keleti frontra, ahol megsérült, lövés érte.
75 százalékos hadirokkanttá nyilvánították.
Ezt követõen Sopronkövesd és Nagylózs
mezõõre lett, innen vonult nyugdíjba.
Házasságából egy fia született,
ifj. Vesszõ István, aki 2011-ben kapta
meg a Kárpát-medencei Vitézi Rendtõl a
vitézi rendfokozatot, amely jelentõs
erkölcsi és tiszteletbeli elismerést jelent.
A Vitézi Rend tiszteleg az egykor
vitézségük miatt üldözött rendtagok
és vérszerinti családtagjaik elõtt, és azok
elõtt, akik hazafias magatartásuk miatt
a jelen körülmények között is érdemesek
lettek arra, hogy vitézzé avattassanak.
Pista bácsi negyven éven át dolgozott a
GYSEV-nél. Tevékenységét ott is számos
oklevéllel, plakettel ismerték el.
Vitézzé avatása óta nemzeti ünnepeken,
Széchenyi ünnepségeken díszõrséget
állva az õ szavaival élve - teljesíti vitézi
kötelezettségét. Közremûködésére,
továbbra is számítunk, jelenlétével
emelve ünnepeink méltóságát.

Értesítés eboltásról
A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal értesíti az eb-tartókat, hogy
szept.19-én (csütörtök) 7.00 - 8.00 óráig e b o l t á s lesz az Iskola utcai parkolóban.
(esõ esetén a Községháza alagsorában)
Az oltás díja meghirdetett helyen ebenként: 3.500,-Ft
(a díj tartalmazza: az oltás árát+féregtelenítõ tablettát )
Pótoltás: a Tûzoltószertár elõtt (Dózsa krt.)
2013. szeptember 19-én (csütörtök) 16.00 - 17.30 óráig.
Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét, hogy
a 3 hónapnál idõsebb ebek veszettség elleni beoltása kötelezõ!
Amennyiben az állatorvos háznál végzi az oltást, úgy annak díja: 4.000,-Ft/eb.
A sorszámozott oltási könyvet kérjük magukkal hozni,
- amennyiben új könyvet kérnek, - annak díja : 500,-Ft/db.
Kérjük, hogy biztosítsák az oltáshoz szükséges feltételeket, a kutyákat
pórázon vezessék az oltás helyére, illetve háznál történõ oltáskor tartsák bezárva.

Augusztus 31-én zajlott le a
2013-14-es tanév tanévnyitó ünnepsége
a Sportcsarnokban. A tanévnyitón részt
vett a Soproni Tankerület vezetõje,
Tvordi Beáta is, aki köszöntõjében
kiemelte, hogy a tankerület a
nagycenki iskolával és a Nagycenki
Önkormányzattal mindvégig jól és
eredményesen tudott együttmûködni a
közoktatási átalakítások során.
A további munkához az elõttünk álló
tanévben pedig sok sikert kívánt
diáknak, tanárnak egyaránt.
Az irodalmi színpad tagjainak mûsora,
majd az új kiselsõsök megható
eskütétele, iskolássá fogadása
következett, ezek után pedig Hüse
Gabriella igazgatónõ nyitotta meg az új
tanévet. Elmondta, az iskola arra
törekszik, hogy az itt felnövekvõ
generáció olyan alapokat kapjon,
melyekkel, felnõtté válva, hasznos tagja
lehet a társadalomnak. Az intézményben
ezekhez az elvárásokhoz a feltételek
biztosítottak. A nevelõtestület
szakmailag jól felkészülten várja a
következõ tanévet. Iskolánkban a szakos
ellátottság 100 %, ami azt jelenti, hogy
minden tantárgyat a végzettségüknek
megfelelõ diplomával, magas szakmai
tapasztalattal tanítják a pedagógusok.
Az igazgatónõ kérte a szülõket,
kérdéseikkel, problémáikkal bizalommal
forduljanak a pedagógusokhoz, látogassák
a szülõi értekezleteket, fogadóórákat,
hogy együtt kereshessék a megoldást
a gyermekek fejlõdése érdekében.
Beszélt arról is, hogy az év eleji
fenntartóváltás sok feladat elé állította
a tantestületet, de a nagycenki példa
bizonyítja azt, a tankerület, az
önkormányzat és az iskola mûködhet egy
cél érdekében. Megköszönte az
Önkormányzatnak, hogy továbbra is
minden területen segíti az iskolát. A
nyár folyamán önkormányzati forrásból
folytatódott a tantermek felújítása,
alsó tagozaton a tavalyi negyedikes
osztályterem újulhatott meg.
Az új tanévben bekövetkezõ
változásokról is szó esett, mely érinti a
délutáni foglalkozások rendjét,
idõtartamát, a mindennapos testnevelés
bevezetését, valamint a hit és
erkölcstan oktatás bevezetését.
Az igazgatónõ végezetül mindenkinek
jó munkát, eredményes tanévet kívánt.

Hirdetés

Laptop renováció
Lassú a laptopod, asztali számítógéped? A laptopod gyorsan
túlmelegszik, esetleg ki is kapcsol? Eleged van a sok
hibaüzenetbõl és, hogy folyton lefagy és beáll a "kék halál"?
Nem gyõzöd kivárni, amit elindítasz? Vagy csak szereted, ha
karban van tartva ezzel is meghosszabítva "életét"?
Keress meg! Újra telepítem, kitakarítom Neked a szervizdíjaknál sokkal kedvezõbb
áron és akár másnap vissza is kaphatod! Teljesen új laptop illetve PC üzembe
helyezését is vállalom! Ha van valami probléma a gépeddel, akkor hívj bátran és
keresünk megoldást! A Renováció tartalmazza a(z):
Portalanítást, tisztítást: Laptopoknál a hûtõrendszer portalanítása, tisztítása.
A billentyûzet tisztítása. Asztali számítógép (PC) teljes belsõ tisztítása.
Szoftveres karbantartást: Automatikusan induló programok átnézése, rendszerszemét tisztítása, toolbarok és egyéb felesleges programok eltávolítása,
teljesítmény orientált beállítások, töredezettség mentesítés, stb.
Adatmentést: Dokumentumok, képek, zenék, kedvencek és egyéb adatok
lementése. (Sérült, törölt, elveszett adatok visszamentése nem tartozik bele)
Vírusirtó telepítését: Ingyenes, otthoni felhasználásra szánt vírusirtó szoftver
telepítése. (ingyenes regisztrálással 1 évig használható)
Programcsomag telepítését: Fájlkezelõ, PDF olvasó, média (film, dvd, zene)
lejátszó, CD/DVD-író program, internetes (Flash, Java, MSN, Skype, Firefox,
Chrome stb.) és egyéb általános használatú programok telepítése.
Irodai szoftvercsomag telepítését: Irodai alkalmazások (szövegszerkesztõ,
táblázatkezelõ, bemutató készítõ stb.) telepítése.

Rácz Szabolcs - Rendszer és Hálózati Mérnök, Rendszerinformatikus
Tel: +3670/775-1099

„Anya gyógyít” tanfolyam
2013 októberében elméleti és gyakorlati
részbõl álló természetgyógyászati tanfolyam
indul Nagycenken. Elsõsorban azokra
gondoltunk, akik érdeklõdnek a természetes
gyógymódok és nagyanyáink gyógyító
praktikái iránt.
A tanfolyam elvégzése során a résztvevõk
jártasságot szereznek a gyógynövények
világában, alkalmazni tudják a családjukban
a fitoterápia, az aromaterápia, az apiterápia,
és a homeopátia alapszereit.
Megismerkednek a táplálékok gyógyító
hatásával, és a testi-lelki egészségmegõrzés
alapmódszereivel.
A négy alkalomból álló tanfolyam
négy egymást követõ héten másfél-kétórás
elfoglaltságot jelent.
A képzés díja 8.000 forint.
Információ, jelentkezés:
Benke Éva: 00 36 30 95 95 637
e-mail: benke_eva@freemail.hu

Hírek, aktuális

Felhívás

"Egészségrõl, betegségrõl - másként"

Tisztelt Újonnan
Nagycenkre költözöttek!
Önkormányzatunk hagyományteremtési
szándékkal megkülönböztetett tisztelettel
hívja és várja az idei Szüreti Napokra
azokat a kedves Nagycenkieket, akik az
elmúlt években költöztek településünkre.
Kérjük, jöjjenek el a felvonulásra,
szereplõként vagy nézõként vegyenek
részt ezen a szép, közösségi eseményen.

Szeretettel várjuk a
kicsiket és nagyobbakat a
budapesti HAHÓ
együttes koncertjére
a Községháza
dísztermébe
Idõpont:
2013. szeptember 24.
kedd, 16 óra
A koncertre
a belépés díjtalan!

A felvonulás után a rendezvénysátorban
szeretnénk köszönteni közösségünk új tagjait.
Örvendetes módon szép számban
gyarapodott az elmúlt esztendõkben
a község lakossága. Ezért kérjük azt is, Családi nap a plébánián
amennyiben jelen tudnak lenni az
A nagycenki Egyházközség és a
eseményen, elõzetesen jelezzék ezt az
Széchenyi István Caritas Csoport
önkormányzatnál személyesen vagy
a Nagycenki Önkormányzattal
következõ elérhetõségeken,
együttmûködve ismét
(tel: 99/360-012,
Családi Napot szervez a plébánián
e-mail: alpolgarmester@nagycenk.hu)
szeptember 28-án, szombaton.
hogy fel tudjunk készülni köszöntésükre.
A részletes programról nemsokára
Köszönettel: Nagycenk Önkormányzata

tájékoztatjuk Önöket a honlapon.

A Natura Klub szervezésében az egészség,
betegség témakörében elõadássorozat
indul 2013. szeptember 25-én, szerdán
17 órakor a nagycenki könyvtárban. Az
elsõ alkalom témái: - Alternatív szemlélet
a gyógyításban, gyógyulásban - egészség
és betegség orvosi és természetgyógyász
szemmel - Felkészülés az õszi-téli
idõszakra: felvértezve testileg-lelkileg
Elõadók: Dr. Tóth Melinda orvos, Fekete
Szabolcs bioenergetikus, okleveles ápoló
Benke Éva fitoterapeuta, biblioterapeuta

Babaholmik vására és
csereberéje Nagycenken
A tavaszi babaruhabörze után 2013.
október 5-én is megrendezzük a
babaholmik vásárát és csereberéjét
Nagycenken. Aki nem csak nézelõdni
szeretne, hanem hozna is magával
ruhákat, játékokat, cipõket, az
szeptember 30-ig jelentkezzen
hétköznap 9 és 16 h között az alábbi
telefonszámon: 00 36 30 69 54 049.
Benke Éva

Tisztelt Véradók !
Tisztelt Támogatók !
A Magyar Vöröskereszt
Helyi Szervezete
nevében köszönetemet
és hálámat fejezem ki
a 2013. aug. 23-án
tartott véradáson a
megjelenésükért illetve a megrendezéshez
nyújtott támogatásukért.
Horváth Jenõné titkár

„ A virág illata nem szállhat a széllel
szemben, még a szantálfáé, az
oleanderé vagy a jázminé sem. De a jó
tett ereje a széllel szemben is eljut a
világ végéig.”
(Buddha)
Az újságot írta és szerkesztette:
Benke Éva
tel:0036/30/9595637
e-mail: konyvtar@nagycenk.hu
Kiadja:
Nagycenk Önkormányzata

Anyakönyvi hírek
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