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Közmûvelõdés

AUGUSZTUS  20-21.:  PROGRAMOK

Az István napi rendezvény az Eszterháza Kulturális és Fesztivál Központ 

szervezésében, a Nagycenki Önkormányzat támogatásával jön létre.

A PROGRAMOKON A NAGYCENKI LAKÓHELLYEL RENDELKEZÕK

INGYENESEN VEHETNEK RÉSZT! (Kivéve az ételkóstolót, amely 

térítésköteles.)

a Tûzoltó Egyesület szervezésében
Belépõ: 500ft 

(a helyszínen vásárolható)
BÜFÉ

Mindenkit szeretettel várunk!

Búcsúi retro party 
a Tornacsarnokban

aug. 20. szombat 
20 órától

Augusztus 20. szombat
Reggel 9 órakor búcsúi szentmise a 
templomban, amelyet Darnai János 
atya, a veszprémi Padányi gimnázium 
lelki igazgatója fog celebrálni. 
Ezen a napon esti szentmise nincsen!

Augusztus 21. vasárnap
Reggel 9 órakor ünnepi szentmise 
a templomban.
11 órakor István-napi szentmise 
a kastélyban.

Szeretettel várjuk a kedves Híveket!

Ünnepi 
szentmisék
aug. 20-21.

Augusztus 21-én 10 órától lehet a múzeumban az ingyenes részvételre 

jogosító karszalagokat átvenni a lakcímkártya felmutatásával.

Kérjük, hogy lakcímkártyájukat vigyék magukkal!



Önkormányzati  hírek          

EU-Charta: Nyári  nagy találkozó  Szlovákiában  

Követve a hagyományt, az idei évben már 
huszonegyedik alkalommal rendezzük meg 
a Nagycenki Szüreti Napokat. Ehhez kérjük az 
Önök elõzõ évekhez hasonló közremûködését.
Ez a közösségformáló rendezvény olyan 
erõket,  tehetségeket,  humorral  teli  
személyeket mozgatott meg, akik és amik a 
közös ünnepünk nélkül rejtve maradtak volna.
Ebben az évben is a régi futballpályára 
telepített sátor ad helyet az eseményeknek. 
A sátrat felállító vállalkozó 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.
Tisztelettel kérjük támogatóinkat, hogy 
adományaikat - lehetõleg szeptember 
23-ig - juttassák el a megjelölt helyre.
Ez évben is több pénz-gyûjtõ dobozt 
helyezünk ki, melyeket a ,,100 forintos 
bolt"-ban és az élelmiszer boltokban 
t a l á l h a t n a k  m e g  a z  a d a k o z ó k .
A felvonulás hagyományosan szombaton 
délután három órakor kezdõdik, de új 
útvonalon halad. (Rákóczi utca-Dózsa krt.-
Major utca-”Csapás”-Gyár utca-Vám utca)
Az elõzõ években már örömmel tapasztaltuk, 

mókás 
bábukat helyeztek ki. Kérjük ez évben is 
tegyék meg, hisz 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 jelentkezését. 
Felhívjuk a lóháton, lovas kocsival 
felvonuló részt vevõk figyelmét, hogy 
az állategészségügyi elõírások szigorú 
betartásával lehet csak részt venni a 
rendezvényen. A részvétel elõzetes 
jelentkezéshez kötött, melyet Halasi 
Endrénél (06/20/440 5480) lehet 
megtenni legkésõbb szeptember 22-ig.
Kérjük a szõlõtermelõk - tavalyihoz hasonló
 - borfelajánlását a megállóhelyeken történõ 
kínáláshoz. A bort Nagy Károlyhoz, a 
Rákóczi u. 48. szám alá kérnénk eljuttatni, 
 

hogy a felvonulás útvonalán lakók 
díszítették házukat, kerítésüket, 

megyünk. Kérjük a falu lányait, asszonyait, 
hogy a kínáló kosarakat ismét süssék teli
finom sós és édes szárazsüteményekkel. 
A házi finomságokat már csütörtöktõl, de 
legkésõbb szeptember 24-én (szombaton) 
a kora délelõtti órákban a Rákóczi u. 48. 
sz á m  a l á  l e h e t  s z á l l í t a n i ,  d e  
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. 
A felvonulás  után a régi focipályán 
felállított sátorban szórakoztató mûsort 
szervezünk. A részletes programról 
a késõbbiekben tájékoztatjuk Önöket.
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!

lehetõleg csütörtökig (szept.  22.).
Telefonbejelentésre (360-220) házhoz 

Tisztelt Nagycenkiek !

XXI. Nagycenki Szüreti Napok - 2016. szeptember 23-25.

Július 14-18. között Szlovákia, Medzev 
település adott otthont az idei év „nagy 
találkozójának”, ahol mind a 28 tagállam 
képviseltette  magát   delegációval.
Nagycenkrõl Csorba János polgármester ùr 
vezetésével egy 8 fõs küldöttség vett részt 
a programokon. Településünket ezúttal
Pferschy Donát, Ragats Imre, Pellinger Zsófia
Ragats Anna, Élõ Máté, Vadas Richárd és
Lukács  Zsuzsanna  képv i se l t ék .
Szinte minden helyi beszélt magyarul, 
mivel igen közel a magyar-szlovák határ, 
és nagy szeretettel fogadtak minket.
A korábbiakhoz hasonlóan a felnõtteknek
és a fiataloknak más-más téma köré
szervezõdött a program. A felnõtteknél a 
2004-es Európai Uniós bõvítés óta 
történt  infrastrukturális  fejlesztések 
bemutatására került sor, településenként.
A fiataloknál a téma ebben a 2 éves 
periódusban az ételpazarlás kiküszöbölése, 
illetve, hogy hogyan tudjuk csökkenteni a 
háztartásokban kidobott ételek mennyiségét.
Egy kreatív workshop keretében a delegáltak 
csoportokra osztva különbözõ nemzetek 
receptjeit készítették el, a lényeg az volt, 
hogy az adott recept tartalmazzon valamilyen 
maradék ételt, mint például szikkadt kenyeret, 

maradék krumplit, maradék sült húst. 
Mi magyar parasztreggelit készítettünk, 
ami nagy sikert aratott a többieknél.
Különféle programokon vettünk részt. 
Voltunk cseppkõbarlangban, nosztalgia 
vonattal  Kassára látogattunk, az 
elmaradhatatlan kulináris esten - ahol 
minden nemzet a saját országára jellemzõ 
specialitásokat kínálja- nagy sikert arattunk. 
A mi magyar asztalunkon volt pörkölt 
kenyérrel és uborkával, szalámi, csabai 
kolbász, zserbó, sós rúd, pálinka, bor, 
b o d z a  é s  c s i p k e b o g y ó  s z ö r p .
A polgármesterek találkozóján kihirdették, 
hogy a következõ 2 évben Strzy¿ów 
(Lengyelország) lesz a felnõtt pályázatért 
felelõs, a fiatalok pályázatát pedig 
Tisno (Horvátország) kezeli majd.
Annyi változás történt, hogy 2017-töl a 
nyári nagy találkozókra az eddigi 10 fõ 
helyett csak 8 fõ mehet minden országból.
Ez  nagy  könnyebbséget  je lent  
a találkozót szervezõ közösségeknek.
Az hogy a Brexit milyen hatással lesz a 
szervezetet mûködésére, még nem tudják, 
egyelõre semmi változás nem történt, 
Nagy-Britannia továbbra is teljes jogú 
tagként szerepel a Chartában.

Nagycenket is érintõ változás történt a 
Vidéki települések Európa Chartájában.
Az a megtiszteltetés érte Lukács Zsuzsát, 
(és vele együtt Nagycenket is,) hogy 
felkérték a Vidéki települések Európa 
Chartájának ifjúsági koordinációs csapat 
vezetõi, ill. koordinátori posztjára.
Az új tisztséggel új feladatok párosulnak, 
többek közt az elnökség és az ifjúsági 
koordinációs csapat közötti kommunikáció 
fejlesztése, riportálás az elnökség felé, 
valamint a horvátokkal való szoros 
együttmûködés (Õk lesznek felelõsek a 
következõ két  éves pályázatért).  
Kedves Zsuzsika gratulálunk, és sok sikert 
kívánunk az új feladathoz!Lukács  Zsuzsanna

A  Szüreti  Napok  szervezõi



Közmûvelõdés

Huiber  Edit  -  történész

  

A cenki fasor telepítése a 18. század közepére tehetõ. 

A hagyomány Széchényi Antal feleségéhez, Barkóczy 

Zsuzsannához köti a közel 2,5 kilométer hosszú 

kettõs, allée verte fasor telepítését. Az eredeti 

telepítésrõl kevés adat maradt fenn. A telepítés 

vélhetõen a kastély építésének befejezése után 

kezdõdött, és a barokk-kert kiépítéséhez kapcsolható.

A hársfák Európában õshonos fafajok, már az 

ókortól sok legenda és mítosz övezi õket.

Hazánkban egykor tiszta erdõállománya is volt, 

ma fõként elegyes erdõkben található meg, illetve 

parkok, kertek és út menti fasorok díszeként.

A hársakat a reneszánsz kortól alkalmazták a 

kertépítészetben. Az elsõ ismert hazai hársfasorok 

Mátyás király visegrádi palotakertjét díszítették, és

késõbb is kedvelt fája maradt a kertépítészetnek.

A cenki hársfasorról 1783-ban jelent meg az elsõ 

tudósítás. Eszerint a 600 hárs szegélyezte sétány 

végén, a kastélytól mintegy 5 negyedórányira egy 

kisebb dombon, a ligeterdõ közepén egy remeteség 

állt. A szerzõ által említett kõpadok ma is 

megtalálhatók az egykori remeteség többször 

átalakított lakóépülete mellett. A remeteséghez 

tartozó egykori kápolnát Széchenyi István 

özvegye még 1872-ben restauráltatta, de 

Szécheny i  Bé l a  1902 -ben  l ebon ta t t a .

Az eremitage melletti kis dombon, évszázados tölgyek 

alatt állt egykor az a Szent Mihály szobor, amely 

restaurálva ma már a Szoborparkban látható.

Ma a fasorvégi ligeterdõben egy halhatatlan 

szerelem emléke áll. Széchenyi Béla felesége a 

második gyermek, Hanna születése (1872. 10. 14.) 

után négy nappal meghalt. Hanna kérésének 

megfelelõen a bánatos özvegy a Hársfasor végi 

kiserdõben temettette el szeretett feleségét. A 

sírkertbe gyönyörû emléket emeltetett bájos 

feleségének, akinek szépségét ma is megcsodálhatja 

a dombormûveken, aki kisétál a fasor végére. 

Széchenyi Béla 36 évi özvegység után halt meg, 

é s  m a g a  i s  i d e  t e m e t k e z e t t .

A remeteség leírásánál Pálffy János említette 

pihenést szolgáló kõpadokat a kastély 1793-ban 

felvett inventáriuma is megemlíti, 4 padot 

a remeteség ligeterdejében. Ma is megtalálható 

a fasoron 4 darab kõpad. A fasor elején két oldalt 

egy-egy darab, mondhatjuk egy pár, illetve az 

egykori remeteségnél, a ma már védelem alatt álló 

egyk o r i  l i g e t e rdõben  i s  hason l óan . 

A hársfasori padokból a XX. századi források, 

Csenár János tudósítása szerint 4 pár volt a 

XX. század elején. A ma is megtalálható helyükön, 

a ma már hiányzók pedig a fasort keresztülszelõ 

vasút mellett (egy pár,) a másik pár pedig 

a „Mária Terézia útja” mellett volt egykor. Csenár 

János szerint ezek akkor tûntek el amikor a régi 

Fer tõdre/Eszterházára vezetõ egykor i 

országút mellõl kivágták a platánokat.

Még egy tény a fasor életébõl, nagyon sokszor 

lovagló útként emlegetik. Azonban ezeket a 

fasorokat általában sétaútként telepítették, a 

pihenõ padok elhelyezése is ezt erõsíti. Továbbá 

a visszaemlékezõ és Széchenyi Béla unokája is 

megerõsíti ezt a tényt. „Széchenyi soha nem

rendezett lóversenyeket, de még csak lóháton 

vagy lovasfogattal sem járt arra. A közlekedés 

a szekér- kocsiforgalom a fasor mellett húzódó 

utakon bonyolódott le. A hársfasoron vagy ahogy 

mi cenkiek mondtuk az allén csak gyalog lehetett 

sétálni és csak a birkák legelhettek rajta. Az 

1910-20-as években diákoskodtam, s mi diákok 

ismertük a szabályokat. Nem volt szabad ott 

futbalozni s a kerékpározásért is ránk szólt 

„Péter jáger” … 1972-ben Hoyos Bélánéval 

(Teleki Hanna, Széchenyi Béla Alice nevü 

leányának és Teleki Tibor gyermeke) néztük meg 

a kastélyt … Végezetül kisétáltunk a hársfasorra. 

Szomorúan nézegette a felszeget gyepet s 

kérdezte: Mi csinálja ezt?  Teherautók asszonyom 

és a traktorok szaggatják fel a gyepet.  Istenem! 

- sóhajtott fel - mi még csak kocsin vagy lóháton 

sem járhattunk erre. Itt csak a birkák legeltek 

és gyalog volt szabad sétálnunk.” (Csenár 1976)

A fasor t 1942-ben a Magyar Királyi 

Földmívelésügyi Miniszter nyilvánította védetté 

és ezzel hazánk egyik elsõ védett természeti 

értéke lett, amelyre több híres ember is kíváncsi 

volt (róluk azonban majd máskor). Most elevenítsük 

fel az 1840. augusztus 20-i napot Széchenyi 

István és a fasor életébõl. E napon hívta meg 

barátait Széchenyi István, hogy együtt töltsék a 

neve napját, és, hogy elkészült kastélyát 

megmutathassa nekik. A nap eseményeit 

Petricsevich-Horváth Lázár leírásából ismerjük. 

Így tudjuk, hogy Szentmisével kezdõdött a nap 

eseménysora, majd a Legnagyobb Magyar 

köszöntése után a házigazda szórakoztatta, 

vendégelte meg a meghívottakat. Így „… ezután 

szórakozni kezde a társaság, s ki gyalog, ki kocsin 

(mint kedve hozta) a Fertõ partjára siete, legszebb 

kilátást éppen e helyrõl élvezendõ, vagy pedig magát 

a zajló hullámok közt sajkán mulatandó.”

E rövid leírás alapján vélhetõ, hogy a fasor melletti 

úton kocsiztak ki azok, akik „restelltek” kigyalogolni 

a Fertõ partjára. A Fertõ tájra gyönyörû kilátás nyílik 

az egykori remeteség mögül is, azonban ma eltakarja 

a fenyves. A lehetõség ma is adott, hogy a fasor 

végétõl ki lehet sétálni a Széchényi Ferenc által 

építtetett Gloriette kilátóhoz, ahonnan szép tiszta 

idõben a koronázó városig, Pozsonyig is ellátni.

Az idei István-napon ki-ki kedvére megteheti ezt az 

útat ki gyalog, ki elektromos kisvonattal. A kisvonat 

a fertõbozi mázsaházig közlekedik, majd onnan 

gyalog lehet elsétálni a síremlékhez vagy a kilátóhoz.

A Hársfasor meséi (1.)

A svéd vörös gránitból emelt szarkofág három 
oldalát Carl Kundmann bécsi szobrász által készített 
dombormûvek díszítik. 



Sport

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk
Áruszállítást (homok, kavics, tüzelõ, 
vas stb.) vállalok rövid határidõvel 
„billencs” kis-teherautómmal.
Schiffer István tel.: +36209310706 
email: sifipityu74@gmail.com

Áruszállítás

Hírdetés

08.21. vasárnap 17:00 SZANY - NAGYCENK 
08.28. vasárnap17:00 NAGYCENK - RÉPCEMENTI SE
09.04. vasárnap17:00 PETÕHÁZA- NAGYCENK
09.11. vasárnap16:00 NAGYCENK - IVÁN 
09.17. szombat16:00  SFAC - NAGYCENK
09.25. vasárnap16:00 NAGYCENK -VESZKÉNY
10.02. vasárnap16:00 FERTÕENDRÉD - NAGYCENK
10.09. vasárnap15:00 NAGYCENK - BABÓT 
10.16. vasárnap15:00 RÁBASZENTANDRÁS-NAGYCENK
10.22. szombat15:00 NAGYCENK SE-HEGYKÕ
10.30. vasárnap14:00 FERTÕD - NAGYCENK
11.06. vasárnap14:00 NAGYCENK - RÁBAPORDÁNY 
11.12. szombat14:00 LÖVÕ - NAGYCENK
11.20. vasárnap14:00 NAGYCENK -VITNYÉD 

A 2016-17-es bajnoki évad
õszi mérkõzései

Az  U19-es  csapat  mérkõzései  mindig
2  órával  korábban  kezdõdnek.

Labdarúgás
2016. június 11-én az új horgásztó 
felavatásával elindult a nagycenki 
Aranypatak horgászegyesület számára a
szezon, megkezdte mûködését az új tó. 
Sor került a horgásztó megáldására is 
Szalai Gábor atya, községünk plébánosa 
által, illetve Csorba János polgármester és 
Barasits László egyesületi elnök is 
köszöntötte az egybegyûlteket, majd a 
tóavató után az egyesület tagjai által 
k é s z í t e t t  e b é d r e  k e r ü l t  s o r .
A horgászversenyen a 41 versenyzõ mellett 
megjelent a falu apraja-nagyja. A rendkívül 
sikeres versenyen végül több mint 219 kg 
halat fogtak a versenyzõk együttesen. 
Díjazottjak: Elsõ hely: Varga Pál 37,98 kg
Második hely: Ivancsics Péter 25,76 kg
Harmadik hely: Török Zoltán 16,24 kg
Az elsõ halat kifogó: Ivancsics Péter
Az elsõ pontyot kifogó: Lugosi Lajos
Gratulálunk a sikeres horgászoknak!
A horgásztó szeretettel várja a napijegyes 

Horgászat - Horgászversennyel indult a szezon

horgászokat is, akik 3.000 forintért 
vásárolhatják meg a jegyeket. Ezzel a 
horgászrend betartásával hajnali 
4-tõl este 23 óráig horgászhatnak és két 
nemes halat tarthatnak meg. Ifjúsági és 
gyermek horgászok 1.500 forintért 
válthatnak napijegyet. Horgászni csak 
érvényes állami horgászjegy birtokában 
lehet!A napijegyek nyitvatartási idõben 
a következõ helyeken válthatóak:
Nagycenken: Vadas és Társa Mini bolt  
Soproni u. 1/a. (4.30-8 óráig!)
BioLex gazdabolt  Dózsa krt. 4.
Kópházán: Kópházi horgászbolt   
K ó p h á z a ,  S o p r o n i  u .  2 1 / B .
Minden résztvevõnek, szervezõnek, 
közremûködõnek köszönjük a segítségét 
és a munkáját! Kérjük, látogassák, óvják 
a horgásztavat, hogy sokáig a község 
lakóinak és az idelátogatóknak is örömet 
és kikapcsolódást tudjon nyújtani!

Fekete  Szabolcs
titkár  -  Horgászegyesület

Tóth  Kálmán  -  szül.:  1949
Horváth  Józsefné  -  szül.:  1945
Nemes  Gyuláné  -  szül.:  1947
Fábiánkovits  József  -  szül.:  1930
Fett  Bianka  -  szül.:  2016

Július végén három napos balatoni 

edzõtáborban vehettek részt a Nagycenki 

Sportegyesület fiatal labdarúgói. A napi két 

edzés mellett a jó idõnek hála fürdõzésre is 

jutott idõ bõven. A nyári pihenõ után 

augusztus végén kezdõdnek újra az edzések 

a gyerekeknek. Az elsõ edzésnap augusztus 

23. kedd. Az egyesület továbbra is várja az 

ifjú, focizni szeretõ gyerekeket!

Labdarúgás utánpótlás

Sikeres balatoni edzõtábor

Véradás

2016.08.23. (kedd)
16-19  óra

Általános  Iskola

A  következõ  véradás:

A vakáció végéhez közeledve az alábbiak 
szerint fejezzük be az elõzõ tanévet 
é s  k e z d j ü k  e l  a  k ö v e t k e z õ t :
1. A javító- és az osztályozó vizsgák 
idõpontja: augusztus 29. hétfõ 8 óra. 
Errol minden érintett írásban értesítést kap.
2. A tankönyveket és a tankönyvcsekket 
az iskolában kapják meg a tanulók. 
3. Az 1-4. évfolyamokon mindenki számára 
ingyenes a tankönyv. Ezek átvételére a 
tanévnyitó ünnepséget követõen kerül sor, 
szülõi aláírással az iskolai osztálytermekben.
4- Az 5-8. évfolyamon tanuló diákok a 
tanévnyitó ünnepséget követõen veszik 
át a tankönyvet. A fizetõs tanulók a

tankönyvcsekket akkor kapják meg, 
amikor a tankönyvellátó megküldi nekünk.  
Tisztelettel és szeretettel hívok 
mindenki t  a  2016/2017.  tanév 
ünnepélyes megnyitására, 08. 31-én 
17  órakor  a  spo r t csa rnokba .
Elsõ tanítási nap: 2016. 09. 01. 8 óra
Az elsõ tanítási napon az 1-4 óra kerül 
megtartásra, ezt követõen csak azok 
számára biztosítunk ebédet és délutáni 
felügyeletet, akik a tanévnyitó ünnepség 
után az osztályfõnököknél ezt kérik.
Az órarend szerinti oktatás szeptember 
2-án kezdõdik.

Hüse Gabriella -intézményvezetõ

Tisztelt Szülõk! Kedves Gyerekek!

Iskolai  hírek

Búcsúzunk
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