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Követve a hagyományt, ebben az évben is 
megrendezzük a Nagycenki Szüreti Napokat. 
Ehhez kérjük az Önök elõzõ évekhez 
h a s o n l ó  a k t í v  k ö z r e m û k ö d é s é t .
Ez a közösségformáló rendezvény olyan 
erõket, tehetségeket, humorral teli 
személyeket mozgatott meg, akik és amik 
a közös ünnep nélkül rejtve maradtak volna.
Ebben az évben is a régi futballpályára 
telepített sátor ad helyet az eseményeknek. 
A rendezvény költségei évrõl-évre 
növekednek, ezért nekünk cenkieknek is 
többet kell vállalnunk a költségekbõl.
Ennek az összegnek az elõteremtéséhez 
kérjük ismételten az Önök támogatását!
Az adakozók az erre szánt összeget
a ,,100 forintos bolt"-ban nyitvatartási 
idõ alatt Pölczné Mártinak adhatják át.  
Ez évben is több  pénzgyûjtõ dobozt 
helyezünk ki, melyeket a 100 forintos 
boltban, Vadasné Tündi boltjában,
valamint a Kiscenki utcai, illetve a 
Rákóczi utcai boltban találhatnak meg.
Tisztelettel kérjük támogatóinkat, hogy 
adományaikat- lehetõleg szeptember 26-ig 
-  jut tassák  el  a  fent i  helyekre.
A felvonulás hagyományosan szombaton 
délután három órakor kezdõdik, és a 
szokott útvonalon halad. (Rákóczi u. - 
Dózsa krt .- Soproni u. - Vám u.)
Évrõl-évre örömmel tapasztaltuk, hogy 
a felvonulás útvonalán lakók díszítették 
házukat, kerítéseiket, mókás bábukat 
helyeztek ki. Kérjük idén 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 - 
rajzon is jelölt - 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. 

Tisztelt Nagycenkiek !

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. 25.). 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 és 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. A házi finomságokat már csütörtöktõl, de legkésõbb 
szept. 27-én (szombat) a kora délelõtti órákban a Rákóczi u. 48.  alá lehet szállítani, de telefonbejelentésre (360-220) elhozzuk.
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 és várjuk jelentkezéseiket!



Önkormányzati hírek

A közelmúltban a nagycenki Széchenyi 
emlékhelyek jelenérõl és jövõjérõl 
különbözõ, többször egymásnak teljesen 
ellentétes sajtóinformációk láttak napvilágot. 
Ezek számomra is értelmezhetetlenek voltak, 
és komoly zavarokat okoztak.  A kérdéssel 
hozzám forduló érdeklõdõket nem tudtam 
megfelelõen tájékoztatni, polgármesterként 
nem engedhettem meg magamnak, hogy 
féligazságokat közöljek. Ezért levelet írtam 
Lázár János Miniszterelnökséget vezetõ 
miniszter úrnak, melyben kértem illetékes 
személy által, személyes találkozó 
keretében, teljes körû tájékoztatást a 
várható nagycenki változásokról. A levélnek 
köszönhetõen Gyõrben találkoztam Dr. 
Puskás Imre kulturális örökségvédelemért 
felelõs helyettes államtitkár úrral.
Röviden összefoglalva megosztom Önökkel 
az ott elhangzottakat. A kormány a hozzá 
eljuttatott információk alapján vizsgálódott 
és arra a következtetésre jutott, hogy az 
emlékhelyek állapota méltatlan kezd lenni 
a legnagyobb magyarhoz és családjához. 
A kormányfõ javaslatára, a kormány 
kiemelten fontos ügyként kezelve a kastély 
sorsát, megbízta a Miniszterelnökséget 
vezetõ minisztert teljes körû program 
elkészítésére. 

A program  elsõ  lépéseként  a  
tulajdonviszonyok rendezésével és a 
fenntartás egy kézbe kerülésével 
foglalkoznak. Így kormányhatározat 
született a mauzóleum állami tulajdonba 
kerülésérõl, mely eddig a nagycenki 
egyházközség tulajdona volt. A tulajdonjog 
rendezése után azonnal megkezdõdik a 
teljes felújítása, a költségek fedezésére 
rendelkezésre áll 160 millió forint. A 
felújítás lebonyolításával és a további 
mûködtetésével az Eszterháza Kulturális 
Kutató- és Fesztiválközpont lett megbízva. 
Szintén kormányhatározat született a 
kastélymúzeum Nemzeti Múzeumtól az 
Eszterháza központhoz kerülésérõl is. A 
kastély többi fenntartójától is méntelep, 
kastélyszálló, park- átkerül a mûködtetés 
az Eszterháza központhoz, ezekrõl majd 
külön kormányhatározat születik. Az egész 
kastélyegyüttes teljes felújítása megtörténik, 
hasonlóan, mint a fertõdi kastélynál. Az 
elkövetkezõ években 2-3 milliárd forint 
fejlesztés fog megvalósulni a Széchenyi 
kastélyban. Kettõs célja van ennek a 
kormányprogramnak. Elsõ és legfontosabb 
szempont a Széchenyi kultusz fenntartása, 
ápolása, a helyszíneket a rangjukhoz 
méltóvá kell tenni. 

Másodszor a Sopron, Fertõd, Nagycenk, 
Fertõrákos, Hegykõ, Fertõszéplak és a 
F e r t õ - H a n s á g  N e m z e t i  P a r k  
idegenforgalmának fellendítése azáltal, 
hogy az Eszterháza központ szakemberei 
egy csomagban kívánják a térség látnivalóit 
a turisztikai piacon értékesíteni.  A látogatói 
létszám ezáltal minden helyszínen növekedik, 
Nagycenkre vonatkoztatva duplájára fog 
emelkedni  a szakértõk  szerint.
Jogosan feltehetjük a kérdést, a Széchenyi 
programot miért az Eszterháza központ
irányítja. A válasz: a kormány létrehozott 
egy, a közvetlen irányítása alá tartozó, 
gyakorlott szakemberekbõl álló intézményt, 
örökség turizmus mûködtetésére. A 
Széchenyi kastély és Mauzóleum állapotáról 
értesülve megoldást keresett. Így kézenfekvõ 
volt, a közvetlen szomszédban már mûködõ 
intézményt megbízni a feladattal, nem pedig 
párhuzamosan létrehozni egy másikat. A 
Széchenyi kastélynak és Mauzóleumnak 
továbbra is az elsõdleges feladata marad a 
Széchényi család és Széchenyi István 
emlékének megõrzése, az utókor számára 
követendõ példának állítása. Nagycenk 
továbbra is „Nemzeti Zarándokhely” marad, 
csak reményeink szerint sokkal többen 
fognak ellátogatni hozzánk.

A Széchenyi kultusz ápolása - A nagycenki Széchenyi Emlékhelyek további sorsáról

Idõpont: szeptember 19. péntek 17 óra

Megemlékezõ beszédet mond: 
Csorba János

Nagycenk Nagyközség Polgármestere

Az ünnepség keretében kerül sor 
a Nagycenkért Díj átadására

Mûsor:
A Nagycenki Széchenyi István 

Általános Iskola tanulói

A megemlékezés koszorúzással zárul

Az ünnepség után a temetõben:

Szentkuti Károly: 
Széchényiek nyughelye

 - Nagycenki temetõ címû 
kiadványának ünnepélyes bemutatója

Program:
Sajtótájékoztató a Mauzóleumnál

A kiadvány bemutatása, 
séta a temetõben

A kiadványt bemutatja Szentkuti Károly

MEGHÍVÓ

Csorba  János
polgármester

Széchenyi István születésének 
223. évfordulója alkalmából 
tartott megemlékezésre

A Czenki  Hársfa Néptáncegyesület 

táncosaival 2014. július 22-27. között 

rendeztük meg a II. Nemzetközi Néptánc 

Tábort Nagycenken. A Friend's of Europe 

Egyesület Leaderhez benyújtott nyertes 

pályázata adta az anyagi fedezetet a táborhoz.  

Kandavából /Lettország/ és Ibanestibõl 

 /Románia/ érkezett vendégeinket már 

kedves ismerõsként köszöntöttük, 

hála a jó sikerült 2013-as tábornak.

A táncosok délelõttönként közös táncpróbán 

vettek részt, ahol a részvevõ országok

jellegzetes táncait tanultuk egymástól, de 

fõként a magyar Rábaköz táncanyagával 

foglalkoztunk. Ennek eredményét a július 

26-án megtartott XI. Hársfa Fesztivál 

nézõközönsége is élvezhette, melynek 

záró száma a közösen elõadott Szili Táncok 

voltak, melyet a Kövirózsa Kulturális 

Egyesület citerazenekara kísért Horváth 

                                                                                                                          

Közmûvelõdés 
 Nemzetközi Néptánc Tábor és XI. Hársfa Fesztivál

Krisztina vezetésével és fellépett az 

egyesület tánccsoportja is. A tábor ideje 

alatt Nagycenket, Sopront és a Fertõ-tavat 

is  megismertettük vendégeinkkel.  

A fesztiválon Dan Vasile Dumitru Ibanesti  

polgárnestere meghívta csoportunkat a IX. 

Görgényvölgyi Fesztiválra. A meghívásnak 

nagy örömmel tettünk eleget és 2014. 

augusztus 21-25. között felejthetetlen 

napokat töltöttünk a görgényi hegyek 

között.  Önálló mûsorunk mellett  

eltáncoltuk román barátainkkal együtt a 

szili táncunkat nagy sikert aratva. 

A Czenki Hársfa Néptáncegyesület tagjai 

nevében is szeretném megköszönni 

mindazok segítségét, akik hozzájárultak 

táborunk, fesztiválunk és erdélyi utunk 

sikeréhez.

 Szalay Katalin

 mûvészeti vezetõ



          Önkormányzati hírek           Egyházi hírek                

Szeptember 28-án vasárnap 12.30-tól
a rendezvénysátornál.

Max. 3 fõs csapatok jelentkezését várjuk. 
A jelentkezõknek csapatonként 

5 kg marhahúst biztosítunk 
(egészben, a hús darabolása 

már a versenyzõk feladata lesz). 
A pörkölt elkészítési módját a versenyzõkre 

bízzuk, az egyéb hozzávalókat 
mindenkinek magának kell biztosítania.

A hozzávalók esetén kérjük, 
hogy boltban vásárolt termékeket 

használjanak,a közétkeztetési 
egészségügyi elõírások miatt otthonról 

hozott termékek nem használhatók.
A fõzéshez tûzifát a szervezõk biztosítanak.

Az elkészült ételeket szakavatott zsûri 
(Henn Márton és Major Zsolt 

szakácsmesterek) fogják értékelni. 
Eredményhirdetés közvetlenül 
a verseny után (17 óra körül) 

a rendezvénysátorban, 
értékes díjakkal, nyereményekkel.

Jelentkezés: szept. 22-ig e-mailben
az alpolgarmester@nagycenk.hu-n,
vagy a 06/30/868 1442-es számon.

  
Marhapörkölt-fõzõ 

verseny a Szüreti Napokon

Önkormányzatunk az idei évben is 
megkülönböztetett tisztelettel hívja és 

várja a Szüreti Napokra azokat a kedves 
Nagycenkieket, akik az elmúlt évben 

költöztek településünkre.
Kérjük, jöjjenek el a felvonulásra, 

szereplõként vagy nézõként vegyenek részt 
ezen a szép, közösségi eseményen. 

A felvonulás után a rendezvénysátorban 
szeretnénk köszönteni közösségünk új tagjait.

Kérjük azt is, amennyiben jelen tudnak 
lenni az eseményen, elõzetesen jelezzék 

ezt az önkormányzatnál személyesen vagy 
a következõ elérhetõségeken, (tel: 99/360-012, 

e-mail: ) 
hogy fel tudjunk készülni köszöntésükre.

Köszönettel: Nagycenk Önkormányzata

alpolgarmester@nagycenk.hu

Felhívás
Tisztelt újonnan 

Nagycenkre költözöttek!

Az Aranypatak Óvoda
/Nagycenk, Szent Imre u. 2./

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 
dajka munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: 
Határozatlan idejû 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ 
A munkavégzés helye: 

9485 Nagycenk, Szent Imre u. 2.

Illetmény és juttatások: a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: Alapfokú képesítés 
A pályázat részeként 

benyújtandó iratok, igazolások:
Végzettséget igazoló iratok, 

erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 

2014. október 13. napjától tölthetõ be. 
A pályázat benyújtásának határideje:

2014. szeptember 22. 
A pályázat elbírálásának határideje:

2014. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Nemes Viktória 

óvodavezetõ ad: a 06-30-6515174 számon.
A pályázat benyújtható postai úton,  
vagy személyesen Nemes Viktória 

óvodavezetõnél: 
9485 Nagycenk, Szent Imre u. 2.

                                                                                                     

Pályázati  felhívás

Nemes Viktória - óvodavezetõ

„Énekeljetek az Úrnak új éneket!” mondja 

a Zsoltár. A 2008 õszén Kiss Vidor tanár úr 

vezetésével  megalakult  nagycenki  

Templomkórusnak is ez volt a célja. A tagok 

többsége az alakulás óta együtt van, és 

szívvel-lélekkel vesz részt a heti egy 

alkalommal tartandó próbákon. Mindig 

szeretettel fogadtuk az új tagok, akik hamar 

beilleszkedtek, és mára egy összeszokott, 

lelkes csapattá kovácsolódtunk össze.  Volt 

olyan is, aki az elsõ Adventi vásáron hallotta 

a kórust, és utána csatlakozott hozzánk. 

Az eltelt 6 év alatt nagyon sok éneket 

tanultunk, egyre szélesebb a repertoárunk.  

A hívek örömére igyekeztünk és igyekszünk 

a jeles ünnepeket énekünkkel is szebbé tenni, 

akiknek többsége ezt elismeréssel fogadja.  

Az advent, a karácsony, a húsvét, a búcsú és 

a többi ünnep mindig kihívás az énekkar 

számára. Több éve tartunk a templomban és 

a Kastélyban adventi koncertet. Két 

alkalommal részt vettünk az egyházasfalusi 

kórustalálkozón is.  

Új tagokat vár 
a Templomkórus

Gyere! Várunk!

Templomkórus tagjai

A nagycenki Nefelejcs Nyugdíjasklub 

nyári szünet után elsõ összejövetele 

október 5-én, vasárnap du. lesz. 15 órától 

filmvetítés a polgármesteri hivatal 

dísztermében, utána kötetlen beszélgetés. 

Süteményeket örömmel fogadunk! 

Ildikó és Éva

Nyugdíjasklub

Szeptember 14-én, vasárnap kirándulás
a fertõbozi Gloriette kilátóhoz.

A Gloriette kilátót gróf Széchényi 
Ferenc építtette 1801-ben, József 
nádor itt tett látogatásainak tiszteletére.
A kilátó Fertõboz egyik nevezetessége, 
csodás panorámával a Fertõ tóra.
A túra kb. 1,5 órás. Nagycenkrõl 
indulunk autókkal, találkozó a 
GYSEV parkolóban 14 órakor.
(Aki gyalog menne Nagycenkrõl, az 
korábban  indulva  14.10-kor 
csatlakozhat a csoporthoz a kisbozi 
dombtetõn lévõ mázsaháznál.)

A túrát Henn Márton vezeti.
A részvétel ingyenes. Mindenkit 
szeretettel várunk!

A Natura Klub 
következõ programja

A templomban szentmisét celebrált vendég 

atyák, továbbá a szentmiséken részt vevõ 

vagy az adventi koncertet hallgató nem 

Nagycenkiek is elismerõen nyilatkoztak a 

kórusról. 2012-ben az Önkormányzat is 

oklevéllel jutalmazta a kórus mûködését. 

A hívek közül sokan buzdítanak, bátorítanak, 

hogy többször, gyakrabban énekeljünk 

a szentmiséken. Sokat fejlõdtünk, de a 

továbblépéshez és a gyakoribb énekléshez 

új, friss hangokra, utánpótlásra van szükség. 

Szeretettel hívjuk és várjuk azokat az 

énekelni tudó és akaró lányokat, fiúkat, 

asszonyokat és férfiakat, akik szeretnének 

ennek a lelkes kis csapatnak a tagjai 

lenni. Különösen szükségünk lenne fiatal 

csengõ hangokra, ezért bátorítjuk és 

biztatjuk a 7-8-os vagy gimnazista fiatalokat, 

csatlakozzanak hozzánk. Nem szeretnénk, 

ha tagok hiányában megszûnne a kórusunk. 

Ezért várunk mindenkit nagy szeretettel 

csütörtökönként este 7 órakor a plébánián. 



Aktuális

Az újságot írta és szerkesztette:
Benke Éva

tel:0036/30/9595637
_e-mail: benke eva@freemail.hu

Kiadja: 
Nagycenk Önkormányzata

Anyakönyvi hírek

Gratulálunk!Búcsúzunk
Dandóci  Ernõné  szül.:  1924
Forgács  István  szül.: 1956

Dr.  Radó  Ferencné  szül.: 1938

Major-Kander  Zsombor  (2014.08.11.)
 Kander  Eszter  és  Major  Zsolt  kisfia

Fórián  Lénárd  (2014.08.27.)
 Frisnyicz  Kitti  és  Fórián  Lajos  kisfia

OVISULI:  Ebben az évben is a nyári szünet 
végén az iskolába vártuk leendõ elsõseinket. 
Augusztus 12-tõl gyerekzsivajtól lett 
hangos az iskola épülete. Ovisuli néven 
iskolára hangoló játékos foglalkozásokon 
találkozhattak a legkisebbek a tanító 
nénikkel ,  akiket  már  a  tavaszi  
játszóházban megismertek. Jó hangulatú, 
vidám, játékkal teli délelõttökön bejárták 
az iskolát, játszottak, sportoltak az udvaron. 
Az utolsó napra szorongásmentesen jöttek. 
Reméljük,  hogy az  iskolában is  
i lyen  jó l  é rz ik  majd  magukat!
TANÉVNYITÓ: Augusztus 29-én került 
sor a 2014/15-ös tanév megnyitására. 
Iskolánk újonnan 5 évre kinevezett vezetõje, 
Hüse Gabriella ünnepi beszédében 
megköszönte Godáné Kemény Andrea 
nagycsoportos óvó néni felkészítõ munkáját, 
köszöntötte Árkiné Varga Beáta tanítónõt 
25 éves jubileuma alkalmából. A pedagógus 
pályán eltöltött áldozatkész munkáját 
jelképes virágcsokorral köszönte meg.
    

Iskolai  hírek

A 2014/2015. tanév rendje
A szorgalmi idõ elsõ tanítási napja: 

2014. szeptember 1. (hétfõ)
utolsó tanítási napja: 

2015. június 15. (hétfõ)
 A tanítási napok száma 181 nap. 

 A tanítási év elsõ féléve 
2015. január 16-ig tart. Az iskolák 

2015. január 23-ig értesítik a tanulókat, 
kiskorú tanuló esetén a szülõket az elsõ 

félévben elért tanulmányi eredményekrõl
Tanítási szünetek

- õszi szünet: 2014. október 27-tõl 2014. 
október 31-ig tart. A szünet elõtti utolsó 
tanítási nap 2014.október 22. (szerda), 

a szünet utáni elsõ tanítási nap 
2014. november 3. (hétfõ)

- téli szünet: 2014. december 22-tõl 2015. 
január 2-ig tart. A szünet elõtti utolsó 

tanítási nap 2014. december 19. (péntek), 
a szünet utáni elsõ tanítási nap 

2015. január 5. (hétfõ).
- tavaszi szünet: 2015. április 2-tõl 2015. 

április 7-ig tart. A szünet elõtti utolsó 
tanítási nap 2015. április 1. (szerda), a 

szünet utáni elsõ tanítási nap 2015. 
április 8. (szerda).

A Nagycenki Széchenyi István Általános 
Iskola Szülõi Munkaközössége 2 
példaértékûen tevékeny tagjától 
búcsúzik! Köszönetünket fejezzük ki 
a volt 8. osztályos tagoknak, Szabó 
Zsoltné SZM elnöknek, valamint Turi 
Tamásné pénztárosnak a hosszú éveken 
át tartó áldozatos, kitartó munkáért. 
A szülõi munkaközösség tagjai

Köszönetnyilvánítás

Brieber Istvánné Ig.h.

2014. szeptember 16-án (kedd) 7.00 - 8.30-ig
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.) 
szeptember 16-án (kedd) 16.00 - 17.30-ig.

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 hozzák 
magukkal,  - 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. 

Köszönettel:
Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal           

É r t e s í t é s   e b o l t á s r ó l

Ha  egyszer  betérsz  hozzánk,  akkor  másodszor  is  jönni  f ogsz!!

ZOLGIZ  ÉTELBÁR  -  06/99/359  902

POSTAI  NYITVA  TARTÁS

A  nagycenki  posta  nyitva  tartási  ideje:

Hétfõ  -  csütörtök:  
8.00  -  12.00
12.30  - 16.00

Pénztári  be  -és  kifizetés:  15.30-ig

Péntek:  
8.00  -  12.00
12.30  -  15.00

Pénztári  be  -és  kifizetés:  14.30-ig

 
Ingyenes pálinkafõzõ tanfolyam indul

Nagycenken kellõ számú 
jelentkezõ esetén.

Érdeklõdés, jelentkezés, további
információ Pölczné Lõrincz Mártitól

a 100 forintos boltban.
Telefon: 06/30/558 7610 

PÁLIKAFÕZÕ TANFOLYAM
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