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NAGYCENK KÖZÉLETI LAPJA

Vándor székely kiállítás Nagycenken
Egy darabka Erdély Nagycenken
Az Alföld számos települése, majd Hegykõ
és a Fertõ-Hanság Nemzeti Park után
Nagycenk a következõ állomása annak a
vándorkiállításnak, mely Székelyföld és
Gyimes népi kultúráját mutatja be,
egyedülálló közvetlenséggel. A tárlatnak
a település egyik legöregebb háza,
a leendõ alkotóház ad otthont.
Festett láda Körösi Csoma Sándor
családjából, egy régi porcelántégely Déva
egykori patikusának polcáról, kézzel szõtt
és varrt gyimesi ingek, valaha élt emberek
tárgyai. Vaskályha, drótos tányér, vasaló,
fali téka, tekenõ: a múlt tükörcserepei.
Mi késztet valakit arra, hogy összegyûjtse
és megõrizze mindezt az utókornak?
Bálinth Zoltán székely fiatalember 11 éves
korában árván maradt. A Sepsiszentgyörgy
melletti Árkoson a faluközösség, a helyi
cipész és az unitárius egyház tagjai felkarolták,
így nem kellett intézetbe kerülnie, és már
kamaszként nekiláthatott a gyûjtésnek.
Elõször csak a környezetében, szomszédoknál
vállalt munkáért kért cserébe már nem használt,
a kamrában, pincében, padláson vagy az udvar
végében megbújó használati tárgyakat.

Ez bontakozott ki késõbb olyannyira, hogy a
huszadik születésnapján az árkosi vártemlpom
bástyájában állandó kiállítása nyílt,
gyûjteménye mára meghaladja a 6500 darabot
- meséli lelkesen és büszkén Raskóné Déri
Erzsébet és férje, Raskó Lóránd, akik fogadott
szülei lettek a nyakigláb fiatalembernek.
- Erdélyben jártunk, ott ismertük meg a
mindenhova gyalogszerrel járó Zoltánt.
Megismertük és a szívünkbe zártuk - mondják.
A szolnoki házaspár saját költségén, fáradságot
nem kímélve utaztatja a gyûjtemény egy kis
részébõl összeállított kiállítást az országban.
Szeretnénk, ha ez a kultúra fennmaradna!
Zoltán, aki ma 35 éves, kivételesen értékes
ember. Erõs hitével, akaratával, magyarság
tudatával, emberi kapcsolataival megtartó erõt
jelent mindannyiunk számára - mondja Erzsébet.
A kiállítás anyaga összeköt: múltat a jelennel,
az ezer kilométerrel keletre található Árkost
a Nyugat-Dunántúllal, az ottani embereket
velünk. A tárgyak õrzik az egykor élt emberek
keze nyomát, munkájuk szépségét, az ünnep
tisztaságát, a hétköznapok puritánságát.
A kiállítás ünnepélyes keretek között
nemrégiben nyílt meg a leendõ tájházban,
a kastéllyal szemben, a Hidegségi utca sarkán.
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A Nagycenki Füzetek10.,
jubileumi kötete

Október 11-én, pénteken 17 órakor
a Községház dísztermében kerül
bemutatásra a Nagycenki füzetek
legújabb kötete.
A jubileumi, tizedik kiadványban a
következõkrõl olvashatnak:
Széchenyi és a vallás
Széchenyi szelleme virraszt
A nagycenki számadó
juhász kegyképe
Szolgalegények a Fehér Ló
nagyvendéglõben
Széchenyi halálának 150. évfordulója
Nagycenki alkotók újabb mûvei
A leghûségesebb község

A kiállításon használati tárgyakat, ruhákat, mezõgazdasági eszközöket,
a mindennapi élet kellékeit láthatják az érdeklõdõk
A tárlat elõzetes bejelentkezéssel,
november végéig tekinthetõ meg (tel.: 30/ 95 95 637)

A kiadvány 3500Ft-os
áron megvásárolható
a Polgármesteri Hivatalban

Önkormányzati hírek
BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete döntött arról,
hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázat 2014. évi fordulójához.
A pályázat lebonyolításával kapcsolatos teendõket ellátó Emberi Erõforrás
Támogatáskezelõ tájékoztatása értelmében 2013. november 15-ig
lehet benyújtani a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázatot.
A pályázat beadása ebben az évben is az EPER-Bursa rendszerben történik.
Akik már regisztráltak, meglévõ adataikkal kell, hogy pályázzanak,
az új pályázóknak pályázói regisztráció szükséges.
A regisztrációt követõen tölthetik fel adataikat a csatlakozott
önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben.
(elérése: https.//www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx).
A személyes és pályázati adatok feltöltését követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva
és aláírva az önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.
További információk, tájékoztatás a honlapon, (www.nagycenk.hu)
és ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri hivatalban.

Európa Charta - Ifjúsági találkozó Zagare, Litvánia
Nagycenki fiatalok Zâgaré-ban
Néhány napja tértünk haza - négy
nagycenki fiatal - Litvánia egy kicsi
falucskájából, Zâgaréból. Azzal a céllal
utaztunk ki, hogy részt vegyünk az idei
Európa Charta Ifjúsági találkozóján.
Október 3-án érkeztünk meg a lett
fõvárosba, Rigába, onnan pedig busszal,
átlépve az országhatárt megérkeztünk
az õszi színekben pompázó erdõkkel
határolt litvániai Zâgaréba. Mint ahogy
az már a hasonló rendezvényeken lenni
szokott, fogadó családoknál, magán
házaknál lettünk elszállásolva. Nem
egészen négy napot tölthettünk el más
európai falvakból érkezett fiatalokkal.
Számos alkalom nyílt a nyelvtudásunk
gyarapítására és a helyi kultúrával is
megismerkedhettünk. Az idei évben a
környezetvédelem, - azon belül is a
szelektív hulladékgyûjtés, illetve a
fiatalok ezen irányú inspirálása,
figyelemfelkeltése a környezetvédelem
fontosságára - volt a programok fõ témája.

A második nap délelõttjén ezen
témában tartott elõadásoké volt a
fõszerep. Minden ország készült,
tõlünk Lukács Zsuzsanna egy igazán
érdekes, angol nyelvû elõadás keretén
belül bemutatta a küldötteknek
Nagycenk környezetvédelemmel
kapcsolatos törekvéseit, terveit. Ezt a
napot egy remek hangulatú litván est
zárta, ahol a helyi fiatalok is
megismerkedhettek a mi magyar
kultúránk, mentalitásunk egy kicsi
szeletével. A következõ napot egy litván
rezervátumban töltötték Európa fiataljai,
ahol megfigyelhették az északi mocsarak,
lápok élõvilágát, a költözõ madarak
ottani szálláshelyét. A napot egy igazán
színpompás állófogadás zárta. Másnap
délelõtt busszal tértünk vissza Rigába,
és egy menetrend szerinti repülõjárattal
tértünk haza kicsi hazánkba, a magyar
ízekhez és a jól megszokott otthoni
ágyhoz.
Radics Péter

Önkormányzati rendeletek
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat
Képviselõ-testülete rendeletet alkotott
az önkormányzati tulajdonban álló
közterületek filmforgatási célú
használatról.
A hatályos törvényi elõírásoknak
megfelel õ en az önkormányzat
meghatározta az önkormányzati
tulajdonú közterületek filmforgatási
célú használatának feltételeit.
Ennek értelmében a közterület
használatáért 2013. október 1-tõl
díjat kell fizetni, melynek mértéke:
Forgatási helyszín: 200Ft/m2/nap,
Technikai kiszolgálás miatt igénybe
2
vett terület: 150Ft/m /nap,
Stáb parkolás miatt
igénybe vett
2
terület: 100Ft/m /nap
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat
Képviselõ-testületének önkormányzati
rendelete a házasságkötés létesítésének
hivatali helyiségen kívüli, valamint
hivatali munkaidõn kívül történõ
engedélyezésének szabályairól,
valamint az azokért fizetendõ díjak
mértékérõl szóló 8/2011.(V.04.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A rendeletben egységesítésre került az
anyakönyvvezetõi díjazás a közös
önkormányzati hivatal 3 településén.
A hivatali munkaidõn túl történõ
anyakönyvi eseményen közremûködõ
anyakönyvezetõt hivatali helyiségben
megtartott házasságkötések esetén
eseményenként nettó 8.000 Ft,
a hivatali helyiségen kívüli
házasságkötések esetén eseményenként
nettó 10.000 Ft díjazás illeti meg.
A rendelet 2013. szeptember 16-án
lépett hatályba.

Õszi játszóház
a Községházán
A nagycenki Kézmûves kör õszi
játszóházba hívja a kicsiket és a
nagyokat 2013. október 19-én,
szombaton délelõtt
9-tõl 12-ig a Községházára.
Gyerekek és felnõttek
egyaránt jól érezhetik magukat
a közös alkotás során.

A nagycenki fiatalok és vendéglátójuk.

A részvétel ingyenes,
mindenkit szeretettel várunk!

A közelmúltban történt
Szeptemberben rendkívül gazdag,
sokszínû programok zajlottak
Nagycenken. Rövid visszatekintõ, a
teljesség igénye nélkül. További képek
a rendezvényekrõl a www.nagycenk.hu
és a www.szechenyifaluja.hu oldalakon.

Családi nap a plébánián
szept. 28.
A nagycenki Egyházközségi Képviselõtestület, a Széchenyi István Caritas
Csoport és Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata közösen Családi napot
szervezett - immár másodszor - a
plébánián. Szeptember 28-án az országos
programokhoz csatlakozva, az "Itthon
vagy - Magyarország, szeretlek!"
rendezvény részeként a nagycenki
családi napon is színvonalas mûsorok
várták az érdeklõdõket. A Napvirág
Zenekar koncertje, majd a Romano
Glaszo - Emberi hang együttes fellépése
színesítette a délutánt, az estét. A
tavaszihoz hasonlóan ezen a családi
napon is volt ruha- és könyv turkáló,
melynek bevételét teljes egészében
jótékony célra, a nagycenki Döngölõ
Ádám gyógyíttatására ajánlottuk fel. A
becsületkasszában 32.400 forint gyûlt
össze, melyet átadtunk a családnak.
Köszönet mindenkinek, aki süteménnyel,
szörpökkel gyümölccsel, vagy bármilyen
más módon segítette a családi nap sikeres
lebonyolítását! Köszönet az Ifjúsági
Hittanosoknak is, akik egész délután
szörpöt mértek, sütit kínáltak! Lesz
folytatás, mert jó volt együtt lenni, és
nem utolsó sorban jó volt közösen
segíteni.
Benke Éva
caritas csoport vezetõ

XVIII. Szüreti Napok
Szüreti felvonulás - szept. 21.
Kitûnõ idõ, nagyon sok felvonuló és nézõ,
nagyszerû ötletek, vidám hangulat. Ez
jellemezte az idén nagykorúvá lett, 18.
Szüreti Napokat. A felvonulás mellett sok
színvonalas programot láthattunk,
hallhattunk az idei évben is gyönyörûen
feldíszített rendezvénysátorban és környékén.
Köszönet mindenkinek, aki munkájával,
felajánlásával, részvételével hozzájárult a
sikeres szervezéshez, rendezéshez!
Jövõre, veletek, ugyanitt!

HAHÓ együttes koncertje
szept. 24.
Mintegy 100 cenki gyermek - óvodások,
iskolások - és szüleik örömére adott
nagysikerû koncertet a budapesti HAHÓ
együttes. A gyerekek önfeledten táncoltak,
énekeltek, és közben tanulhattak is a
dalokból környezetünk védelmérõl, az
egészséges életmódról, táplálkozásról.

Döngölõ Ádám négy éves nagycenki
kisfiú gyógykezelés és mûtét elõtt áll.
Születésekor oxigénhiányos állapotba
került, és nem tud járni. Aki tud, és
aki szeretne segíteni Ádámon, tegye
meg! Az alábbi számlaszámra várja
a család a felajánlásokat: Erste Bank
11991119-93463735-00000000

Sporthírek
Lelátó a focipályán
A nemrégiben megnyert pályázatok
(faluközpont-fejlesztés, sportpályafejlesztés) részeként új, 80 fõs
lelátóval gazdagodott a labdarúgó
pálya. Reméljük, sok gyõzelemnek
örülhetünk még az új nézõtéren.
(Az “avatás” jól sikerült, hiszen
hosszú idõ után újra gyõzött csapatunk)
A lelátó mellett a nagypályán a kapuk
is kicserélésre kerültek pályázati
forrásból, illetve még az õsz folyamán
új, korszerû kispadokkal is gazdagodik
a focipályánk. A sportpályafejlesztés
második üteme pedig jövõre történik
meg, ekkor salakos teniszpályával,
valamint 60 méteres atlétikai pályával és
ugrógödörrel gyarapodik a létesítmény.

Megyei Díjlovagló Bajnokság döntõje Hidegségen - Nagycenki sportolók sikerei
Szeptember 14-15-én rendezték Hidegség Ilona majorban a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Díjlovagló Bajnokság 4. fordulóját,
ami a versenysorozat döntõje is volt egyben. A négy forduló összesítése alapján a Bajnokság végeredménye felnõtteknél:
1. Horváth Ágnes (Horváth & Lukács Lovas Klub)
2. Hámor Martina (Horváth & Lukács Lovas Klub)
3. Halasiné Szekendy Katalin (SMAFC Lovasszakosztály)
Ifjúsági kategóriában: 1. Mayer Dóra (SMAFC Lovasszakosztály)
Megyei Bajnokság Legeredményesebb Díjlovasa:Horváth Ágnes
Legeredményesebb Díjlovagló Klubja:Horváth & Lukács Lovas Klub
Legeredményesebb kezdõ díjlova:Czifra (SMAFC Lovasszakosztály)
Legjobb Kezdõ Lovasa:Mayer Dóra

Elveszett
Október 6-án Kisbozon
elveszett
a Maxi nevû kiskutya

Az újságot írta és szerkesztette:
Benke Éva
tel:0036/30/9595637
e-mail: konyvtar@nagycenk.hu
Kiadja:
Nagycenk Önkormányzata

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk
Pölcz Kálmánné - szül.: 1911
Pinezits Sándorné: - szül.: 1936

A megtaláló magas
jutalomban részesül!!!
Tel: 06/70/3638109

