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NAGYCENK

SZÉCHENYI  FALUJA

CENKI  HÍRADÓ
Nagycenk  közéleti  lapja CENKI HÍRADÓ

Nagy  sikerû  jelmezbál

Szerkesztõ: Benke Éva - Kiadja: Nagycenk Önkormányzata

Herkules  és  egy  múzsa  a  sok  közül. 
 Táncuk  nagy  közönségsikert  aratott.

Idén  második  alkalommal  került  
megrendezésre  a  farsangi  jelmezbál.
Színvonalas  mûsorok,  önfeledt  
hangulat,  rengeteg  ötletes  jelmez  -  
nem  bánta  meg,  aki  eljött.
És  bizony  nagyon  sokan  ott  voltak,
csaknem  250  jegy  fogyott  el.
Mindez  a  szervezõk  munkáját  dícséri.
Köszönet  nekik  munkájukért,  reméljük
jövõre  is  ilyen  jól  fogunk  mulatni!
Néhány  képpel  idézzük  fel  az  idei  bált.

Vilma  és  Frédi,  avagy  a  bálkirálynõ 
 és  a  bálkirály.

Shrek,  Fiona  
és  a  szamár

Jótékonysági bál a Tornacsarnokban
A Nagycenki Egyházközség a Nagycenki Önkormányzattal közösen 
jótékonysági bált szervez a Sekrestye fûtésének korszerûsítésére

Idõpont: 2015. február 14. szombat 20 órától
Helyszín: Nagycenk, Tornacsarnok

A bálon fellép a “Dabaston” Latin tánccsoport
A zenét Partyzona Show Band szolgáltatja

Belépõ: 1500Ft
(A belépõk elõvételben is megvásárolhatók 

Nagycenki Sándornál 
és Pölczné Lõrincz Mártinál)

Büfé, tombola
(Tombolafelajánlásokat 

szívesen fogadunk!)

Mindenkit 
szeretettel várunk!



Önkormányzati  hírek

Receptajánló

Felhívás

Henn  Márton  ajánlásával:

Jó  étvágyat!

A magánfõzésre és a bérfõzésre 
vonatkozó szabályok 2015. január 1-tõl 
jelentõs mértékben megváltoztak. 
Magánfõzésnek továbbra is a párlatnak 
a magánfõzõ lakóhelyén vagy 
gyümölcsöse helyén használható, 
legfeljebb 100 liter ûrtartalmú, párlat 
elõállítás céljára kialakított desztilláló
berendezésen a magánfõzõ által végzett 
elõállítása minõsül,  de évente 
legfeljebb 50 liter mennyiségig.
Változik a magánfõzõ definíciója is, 
magánfõzõnek az a 18. életévét betöltött 
gyümölcstermesztõ személy minõsül, 
aki saját tulajdonú gyümölccsel, 
gyümölcsbõl származó alapanyaggal 
és párlat készítésére alkalmas, 
s a j á t  t u l a j d o n ú  d e s z t i l l á l ó
b e r e n d e z é s s e l  r e n d e l k e z i k .  
A magánfõzõ az évente elõállítható 
párlatmennyiség túllépése esetén a 
többletmennyiséget haladéktalanul 
köteles bejelenteni a vámhatóságnak 
és a vámhatósággal egyeztetett 
m ó d o n  g o n d o s k o d n i  a  
többletmennyiség megsemmisítésérõl. 
A magánfõzésben elõállított párlat 
adója évi 1000 forint, melyet a 

magánfõzõnek kell megfizetnie, amely 
a magánfõzõ lakóhelye szerinti 
önkormányzatnak  a  bevétele.  
A magánfõzõnek az elõállított 
magánfõzött párlat utáni adóbevallási 
és adófizetési kötelezettségét a 
tárgyévet követõ év január 15-ig  
együtt  kell teljesítenie a lakóhelye 
szerinti önkormányzati adóhatósághoz. 
Ha a magánfõzõ nem állított el õ 
tárgyévben magánfõzött párlatot, 
akkor nem keletkezik tárgyévre 
vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.
A magánfõzött párlat kizárólag a 
magánfõzõ, családtagjai vagy vendégei 
által fogyasztható el feltéve, hogy 
értékesítésre nem kerül sor. A 
magánfõzött párlat csak alkoholtermék
-adóraktár részére értékesíthetõ. 
Fontos változás, hogy 2015. január 
1-tõl a magánfõzõ a desztilláló
berendezés feletti tulajdonszerzést az 
azt követõ 15 napon belül köteles 
bejelenteni a lakóhelye szerinti 
önkormányzati  adóhatósághoz.  
A bejelentésben meg kell adni a nevét, 
lakcímét, adóazonosító jelét, a 
desztil láló  berendezés  feletti  

Pálinkafõzõk figyelmébe!
Magánfõzési és bérfõzési szabályok változása:

tulajdonszerzés  idõpontját ,  a  
desztilláló berendezés ûrtartalmát és 
tárolásának, használatának helyét, 
ha az eltér a magánfõzõ lakcímétõl. 
A magánfõzõ köteles megõrizni és 
hatósági ellenõrzéskor bemutatni a 
desztilláló berendezés feletti jogszerû 
tulajdonszerzést igazoló iratot. Ha 
2015. január 1-jét megelõzõen történt 
a magánfõzésre szolgáló desztilláló
berendezés feletti tulajdonszerzés, 
akkor a magánfõzõnek 2015. január 
15-ig kell megtennie a bejelentést. 
Az önkormányzati adóhatóság a 
deszti l láló  berendezés  felett i  
tulajdonszerzésrõl szóló magánfõzõi 
bejelentésrõl, valamint a magánfõzõ 
adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot 
és a bejelentéssel, bevallással érintett 
másik önkormányzati adóhatóságot. 
Az önkormányzati adóhatóság az 
értesítést a teljesítést követõ hónap 
15. napjáig küldi meg az illetékes 
vámhatóság részére. 

A bejelentõlap és a bevallás letölthetõ 
a www.nagycenk.hu honlapról.

Cenki mustáros, almás pecsenye: 
csirkecomb 1,50 kg, vöröshagyma 
0,20 kg, fokhagyma 0,05 kg, majoranna, 
delikát, alma 0,60 kg, mustár 2 evõkanál, 
liszt 1 evõkanál, étolaj 0,1 l, õrölt bors

A kicsontozott  csirkecombokat  
(mindkét oldalukat!) a felhevített 
olajban elõsütjük, és félretesszük. Az 
olajban a félkarikákra vágott hagymát 
lepirítjuk, hozzáadjuk a fûszereket, a 
mustárt, 4-5 evõkanál vizet, jól 
összeforra l juk,  bele tesszük  a  
csirkecombokat és fedõ alatt, lassú 
tûzön majdnem készre pároljuk. 
Mielõtt kész, hozzátesszük a durvára 
reszelt vagy vékony szeletekre vágott 
almát, és készre pároljuk. Ha túl híg 
lenne a szaft, kis liszttel stauboljuk.

2015.02.21-én, 15 órától, illetve 
02.28-án délután a sajtoskáli Pláyer 
János tart elõadást és bemutatót a 
sajtokról az alkotóházban. A két 
elõadáson való részvétel díja csak 
az alapanyagok ára lesz.

Sajttörténeti 
és sajtkészítési ismeretek Kérjük adója 1%-nak felajánlásával 

támogassa a nagycenki civil szervezetek, 
egyesületek, alapítványok munkáját!

Nagycenkért Alapítvány: 
18525209-1-08

„Czenki” Hársfa Néptáncegyesület: 
18974270-1-08

Az adó 1%-ának felajánlása

Téltemetés

Február 22-én (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!

Vesszen a tél, jöjjön már a tavasz!



A Széchényi-család tagjai közül 
nemcsak Széchényi Ferenc és 
felesége, Festetich Julianna múzeum 
alapítók tevékenysége érdemel 
figyelmet, a család többi tagja is 
érdeklõdött és megbecsülte a földbõl 
elõkerült korábbi korok leleteit.
Vályi András „Magyarország leírása” 
(1796) címû munkájában megemlékezett 
CZENK. Nagy Czenk. Grosz Czinkendorf
leírásánál, hogy „Itt 1787. egy régi 
fazékat ástak ki a’ földböl, melly tele 
vala Római ezüst pénzzel.” a leletrõl 
a Magyar Hírmondó 1787. évi 
4 3 .  s z á m a  i s  b e s z á m o l t .
Nagycenk környékén az  elsõ  
dokumentációt is felmutató régészeti 
munkálatokat 1874-ben végezték. 
Ekkor Széchényi Béla (Széchenyi 
István idõsebb fia) társaival - gróf 

1Erdõdy György ; Paur Iván királyi 
tanácsos és a Magyar Tudományos 

2 3Akadémia tagja ; és Rudolf Falb  – a 
cenki birtokhoz tartozó Boz (Fertõboz) 
és Hidegség közötti szakaszon, 
a visszahúzódó és kiszáradó Fertõ 

4
tó  medrében folytattak ásatást. 
A leletek egy részét a helyszínen 
hagyták, a „túl sok cserepet” 
jelentéktelennek ítélték. Mélyebb 
rétegekben kutatást nem tudtak 

5
végezni a feltörõ talajvíz miatt . A 
begyûjtött anyagban kõeszközök, 
agyagedények, egyéb használati tárgyak, 
továbbá archaeozoologiai leletek 

6
szerepeltek . A leletek egy részét a 
Nemzeti Múzeumnak, néhány darabot 
a Soproni Múzeumnak ajándékozta 
a gróf. Felmerült, hogy cölöpépítményt 
találtak, azonban ezt a gróf megcáfolta, 
bár annak lehetõségét nem zárta ki, 

7hogy lehetnek ilyenek .  A kutatásról, 
az összegyûjtött anyagról a Kõkori 
lelet a Fertõtava medrében címmel 
tanulmánya jelent meg 1876-ban. 
Ebben felvázolta a Fertõ medrében 
talált leletek díszítését, amelybõl a 
kultúrák  egymásutánisága  is  
feltételezhetõ lenne, de arra is felhívta 
a figyelmet, hogy óvatosan kell kezelni 
a felvetéseket, mivel ezeket a 
kerámiákat az uralkodó széljárás a 
sekély tóban az iszappal az északi part 

8területérõl déli part felé hozhatta . 

Egészségünk Közmûvelõdés

A nagycenki Szabó Istvánné Piroska 
a közelmúltban Sopron szolgálatáért 
díjat kapott. A soproni Erzsébet 
Kórház kardiológiai osztályának 
fõnõvére megtiszteltetésnek tartja 
az elismerést.

Szabó Istvánné: 
„Jó segíteni másokon!”
Sopron szolgálatáért 

díjjal ismerték el munkáját

- Megszakítás nélkül 1982 óta 
dolgozom a soproni Erzsébet kórházban. 
Mindig is ápoló szerettem volna lenni. 
Számomra a másokon való segítés a 
legszebb ebben a munkában, illetve az, 
hogy azt csinálhatom, amit szeretek.

Piroska 2008-ban lett a belgyógyászati 
mátrix egység vezetõápolója, jelenleg 
a kardiológia osztályvezetõ ápolója.
A Sopron  szolgálatáért  dí jat  
megtiszteltetésnek tartja, hiszen úgy 
véli,  munkatársai közül sokan 
d o l g o z n a k  h o z z á  h a s o n l ó a n  
odaadással és elhivatottsággal.

- Minden feladatomban meglátom a 
szépet és a jót, talán ezért tudom ezt 
a nehéz munkát ennyi év után is 
örömmel végezni. Ma sem választanék 
mást – mondta Piroska nõvér.

Huiber Edit: Néhány rövid gondolat a Széchényi-birtokokon 
a család tagjainak „régészeti tevékenység”-érõl

„Kõkori lelet a Fertõtava medrében”

Széchényi Béla a késõbbiekben is 
ajándékozott a birtokairól elõkerült 
régiségeket a Nemzeti- és Soproni 
Múzeumnak. Ezek közül ma a 
gyûjteményben egy Hegykõrõl, a Fertõ 
medrébõl elõkerült nyéllyukas kõbalta 

9
és a pölöskei birtokán , a Szévíz-csatorna 
mélyítésekor elõkerült római kori 
t õ r h ü v e l y  t a l á l h a t ó  m e g .

Fontos tudni, hogy a Magyarország 
határain belül a föld felszínén, a földben, 
a vizek medrében vagy máshol rejlõ 
vagy onnan elõkerülõ régészeti lelet 
állami tulajdon, és a törvény erejénél 
fogva védelem alatt áll (2013/CCXVII. 
tv. 8. §. Hatályos: 2014. I. 12-tõl.). Tilos 
ismert és nyilvántartott régészeti 
területen engedély nélkül kutatásokat, 
feltárásokat, leletbegyûjtést végezni. 
Továbbá amennyiben valaki régészeti 
leletet talál, köteles azt bejelenteni, és 
leadni a területileg illetékes múzeumban!

1. Széchényi Béla sógora.
2. A Széchényi-család fõlevéltárosa.
3. Osztrák csillagász
4. Nagycenk ugyan nem határos a 
Fertõ tóval, amely a földtörténeti újidõ 
középsõ, miocén idõszakában 
keletkezett ingadozó vízszintû 
és sekély szikes tó, Eurázsia 
legnyugatabbra fekvõ sztyepptava. 
Azonban a tó az itt lakók szerint 
hatással van a települések éghajlati, 
idõjárási viszonyaira is. A XX. század 
elején felmerült Fertõ lecsapolási terv 
ellen a környék községeihez csatlakozva 
a nagycenki képviselõ testület is 
tiltakozott az alábbi indoklással: „… 
a község természeti viszonyait, 
csapadékot, egészségügyi viszonyait 
nagyban befolyásolja a Fertõ vize, és 
pedig a község elõnyére, amennyiben 
a Fertõ vize okozója annak, hogy 
elegendõ csapadék, esõ van, míg a 
veszélyes zivatarokat, jégveréseket 
mindenesetre elhárítja, magához 
vonzza.”( Gimes, 8. p.) A tónak állandó 
partvonala nincs, többször kiszáradt, 
ilyenkor a szárazulatokat mûvelés alá 
vonták, a legutolsó jelentõs kiszáradás 
a XIX. század végén volt. Ekkor 
régészeti feltárások is folytak 
a kiszáradt mederrészeknél.
5. Széchenyi B. 1876
6. Széchenyi B., 9-10. p.; 13-15. p.
7. Cf.: Vasárnapi 1874. 492-483. p.
 „Czölöpkori építmények a Fertõ tavában”; 
lásd: Bella 1893., 97-104. p. 
és Széchenyi B., 15. p.
8. Széchenyi B., 37.
9. Zala megye

Lábjegyzet

Gratulálunk!



Anyakönyvi  h írek

Búcsúzunk

Takács  Istvánné  szül.:  1949
Winkler  Gyuláné  szül.:  1920

Valentin-nap

Gratulálunk!
Kata  Bence  (2015.01.14.)
Locsmándi A drienn  és  Kata  Gyula  kisfia

Hisz elmondom minden nap, miért 
ne tenném meg ma is: 
„Szeretlek a világon.”
                                         Bernyók

Te vagy az egyetlen a földön, 
Akiért mindent megteszek,
Veled életemet töltöm,
Nem csak a múló perceket!
                 Lindától Norbinak 

Valentin-napi üzenetek

"Tanúm legyen a Föld, az ég, 
s a tenger, a sok madár, a Hold 
s minden ember, 
Neked adom a szívemet, 
senki másnak, 
mellé pedig az életem ráadásnak!" 
                                                Evelin

Holubákné Helga

Boldog Valentin-napot kívánok drága 
férjemnek, családomnak! 
Bálintkának boldog névnapot!
                                       K. L. Adrienn

„Életemnek üzenem, 
hogy nagyon szeretem!”

Krisztián, Fanni, Bence és Anya! 
Köszönöm, hogy vagytok nekem! 

Boldog Valentin napot!

Klaudia

Péternek
„Olyanok vagyunk, mint a fény 
és az árnyék. Te bennem élsz, 
és benned élek én.”

Valentin nap reggelén,
a legjobb dolog, amire ébredhettem én,
hogy mellettem van és szeret,
akinek szól ez a kis üzenet.

Mindennap elmondom, 
de úgy érzem, nem elégszer,
hogy szeretlek, és ne engedj el 
sohasem, 
mert te vagy az igazi, úgy érzem,
csak hogy velem légy örökre, 
ezt kérem. 

Mert te vagy a legjobb apa, 
a legjobb társ, 
a szerelmem, a férjem a mindenem. 

„Te értetted meg velem,
hogy milyen rejtelmes mély
és csodálatos a férfinak és a nõnek 
a viszonya, hogy nem véletlenül 
akadnak egymásra.
Hogy a szerelem nemcsak ölelés és 
csók és az érzések tavaszi mámora,
hanem a léleknek csendes boldogsága,
láthatatlan és mégis ott van mindenütt,
mindenben.
Néma és mégis sokatmondó,
még ha az ajkak meg sem rebbennek.”
Johannes Linnankoski

                                Jucitól Norbinak

Anda Dánielnek és Anda Emilinek:
"Szeretlek téged,
Amíg a szív dobog.
Bármi is lesz,
Te csak mosolyogj.
Én veled leszek mindig,
S vigyázok rád.
Mert a gyermekem maradsz,
Addig míg a világ világ." 
                                           Szüleitek

Kóta Marcinak!
"A boldogságot nem lehet ajándékba 
 kapni,
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni. 
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet 
És sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet."
Goethe
                   

Petinek
„Ha fölényesnek látszom itt egy 
vallomás: 
a helyedben nem lehetne más, 
mert van bennem hûség, és 
van ragaszkodás.
Szavam annak szól, akit illet: 
felemelt engem az ihlet, meghatódtam, 
ahogy forrni kezd a tõkén felejtett 
gerezd. De úgy mozdul bennem 
minden szavadra az élet terebélyes 
bokra, mintha mindegy volna merrõl 
fúj a szél. 

 Szeretünk: Veronika és Anna baba

Belõled az igazság beszél. Eltûröd, 
hogy meggyötör az öröm, ha 
felszínedre tör, és mosolyogsz,
ahogy a fájdalom mint veríték csorog 
a hátadon. Meglepted magad, velem: 
ajándékod teremtõ szerelem. 
Napjaid közé hûség vegyül, majd 
megkövül, de él és örökkön ragyog, 
most nincs több szavam, fáradtan 
boldog vagyok.” P. 

And  in  the  end 
 the  love  you  take

is  equal  to  the  love  
you  make


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

