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XXII. Nagycenki Szüreti Napok
2017. szeptember 22-24.
szeptember 22. péntek
20.00
LORD koncert
a rendezvénysátorban
Elõzenekar: Paradise
szeptember 23. szombat
9.00
Biciklis élménytúra
Széchényi kastélyok
és emlékhelyek érintésével
a Friends of Europe Nagycenk
Egyesület szervezésében
A túra az alkotóháztól indul

15.00
Szüreti felvonulás
Gyalogosok, traktorok,
lovasok díszes felvonulása

16.30
Szórakoztató mûsor
a rendezvénysátorban
-”Czenki” Hársfa Néptáncegyüttes
- Göcsi (Erdély) Néptánccsoport
-Dirty Dance Sopron

Sztárvendég:POLGÁR PETI
20.00

Szüreti bál
a

WEST együttessel

szeptember 24. vasárnap
9.00
Ünnepi terményáldó szentmise
a Szent István Plébániatemplomban
14.00 és 16.00:
Nagycenk-Hegykõ
tartalék és felnõtt bajnoki labdarúgó
mérkõzések a sportpályán
14.00-tól a Rendezvénysátornál:
- Íjászbemutató
- Tûzoltó bemutató
Lövõi Ijász és Hagyományõrzõ Egyesület
Önkéntes Tûzoltóegyesület Nagycenk

14.00-tól:

CSISZÁR DUÓ és KATI
Délután gulyásfõzés
kb. 16.3 0-tól:
Kóstoló az elkészült ételekbõl

A rendezvény ideje alatt
dodzsem, körhinták,
légvár, kirakodóvásár

A bál sztárvendége

KOZMIX
Gratulálunk, és további sok sikert kívánunk!

Önkormányzati hírek

Szeptember 21-i programok

Felhívás

Tisztelt Nagycenkiek!

Felhívás
közterületek elnevezésére
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat
Képviselõ-testülete felkéri a Nagycenken
mûködõ civil szervezeteket és magánszemélyeket, hogy tegyenek javaslatot új
közterület (utca, sor) elnevezésre.
Érintett helyrajzi számok: 430/3 hrsz;
431/3 hrsz és 431/5 hrsz (Aranypatak
melletti területek, amelyek az Iskola utcai
parkoló
felõl
megközelíthetõek.)
259/128; 259/149 és 259/158 hrsz (Új
lakóövezet - Kövesmezei út menti
önkormányzati telkek.) Javaslataikat
írásban a hivatal elõterében elhelyezett
urnába vagy e-mailben a jegyzo@
nagycenk.hu címre várjuk október 15-ig.

Iskolakezdési támogatás
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat
Képviselõ-testülete az idei évben is
minden életviletszerûen Nagycenken
élõ (Nagycenken lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkezõ) óvodás,
általános iskolás, középiskolás tanuló
(az elsõ szakma megszerzéséig) valamint
fõiskolai, egyetemi hallgató (nappali
tagozaton
tanuló,
elsõ
diploma
megszerzéséig és legfeljebb 25 éves
korig) részére a 2017/2018-as tanévre
egyszeri, 10.000 Ft összegû támogatást
állapít meg óvodáztatási, iskoláztatási
költségek
enyhítése
céljából.

A kifizetés feltétele, hogy az intézménylátogatási igazolást ( tényleges intézményi
jogviszony és intézménylátogatás szükséges)
a
törvényes
képviselõ
bemutassa.
A Nagycenki Széchenyi István Általános
Iskolába és a Nagycenki Aranypatak
Óvodába járó óvodás és iskolás gyermekek
részére nem szükséges igazolás, a jegyzõ
megkéri azt az intézményvezetõtõl.
A támogatás kifizetése a polgármesteri
hivatalban 2017. október 1. és 2017.
november
15.
között
történik.
A támogatásról részletes tájékozatást kap
levélben minden érintett október 1-ig.

Lakossági fórum - Települési arculati Kézikönyv
A településkép védelmérõl szóló 2016. évi
LXXIV. törvény lehetõvé és kötelezõvé
teszi a települési önkormányzatoknak,
hogy értékeljék saját, a településszerkezet,
településkarakter, tájképi elem és egyéb
helyi adottság alapján a településképi
szempontból meghatározó területeket,
és ezek alapján védjék értékeiket. A törvény
ehhez két eszközt kíván elkészíttetni az
önkormányzatokkal, települési fõépítész
kötelezõ alkalmazása mellett, nevezetesen:

A Településképi Arculati Kézikönyvet, és
az ezen alapuló Településképi Rendeletet.
A kézikönyv szemléletformáló célt
szolgál, a közösség minél teljesebb
bevonásával, véleményük figyelembe
vételével készül. A Képviselõ-testület
szeptemberi ülésén elfogadta a kézikönyv
és a rendelet elõzetes változatát, amelyet
társadalmi vitára bocsát. Ennek keretében
lakossági fórumot szervezünk, melynek

idõpontja:
2017. október 4. szerda, 18 óra.
Helyszín:
Községháza díszterme.
A kézikönyvet és a rendeletet nagy
terjedelmük miatt nem tudjuk minden
háztartásba ejuttatni. Mindkét dokumentum
olvasható a honlapon, illetve a hivatal
nyitva tartási idejében személyesen
is tanulmányozható.
A fórumra minden érdeklõdõt várunk!

Közmûvelõdés
XXII. Nagycenki Szüreti Napok - 2017. szeptember 22-24.
Tisztelt Nagycenkiek!
A hagyományokhoz híven ebben az
évben is megrendezésre kerül a
Nagycenki Szüreti Napok, immár
22-dik alkalommal. Ehhez kérjük az Önök
elõzõ évekhez hasonló közremûködését.
Ez a közösségformáló rendezvény olyan
erõket, tehetségeket, humorral teli
személyeket mozgatott meg, akik a közös
ünnepünk 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 ezekbõl. Ennek

az összegnek az elõteremtéséhez
kérjük ismét az Önök támogatását!
Az adakozók az erre szánt összeget a
,,100 forintos bolt"-ban nyitvatartási idõ
alatt Pölczné Mártinak adhatják át.

A felvonulás után a régi focipályán
a járdán és az úttest mellett foglaljanak felállított sátorban szórakoztató
helyet, és csak a menet elvonulása után mûsort szervezünk. A részletes
menjenek az úttestre a balesetveszélyes programot a címlapon olvashatják.
Egyben kérünk minden érdeklõdõt, hogy

helyzetek elkerülésének érdekében.
A felvonulást az elõzõ évekhez hasonlóan
tervezzük, de szívesen vennénk új ötletek
és csoportok megjelenését, jelentkezését.
A lovas felvonulók figyelmét szeretnénk
felhívni arra, hogy az idei évben is csak
a szükséges állategészségügyi papírok
birtokában vehet részt ló a felvonuláson
Az elõzõ években már örömmel
tapasztaltuk, hogy a felvonulás útvonalán
lakók díszítették házukat, kerítéseiket,
mókás bábukat helyeztek ki. Kérjük ez
évben is tegyék meg, hisz
mindannyiunknak örömet okoznak vele.
Kérjük a szõlõtermelõk - tavalyihoz
hasonló - borfelajánlását a

megállóhelyeken történõ kínáláshoz.
Tisztelettel kérjük támogatóinkat,
Egyházi hírek
hogy adományaikat- lehetõleg A bort Nagy Károlyhoz, a Rákóczi u.
szeptember 22-ig - juttassák el hozzá. 48. szám alá kérnénk eljuttatni,
Ez évben három pénz-gyûjtõ dobozt
helyezünk ki, melyet a 100 forintos boltban,
valamint a Kiscenki utcai illetve az Iskola
utcai boltban találhatnak meg.
A rendezvénysorozat középpontjában
a szüreti felvonulás áll, amely a tavalyi
évhez hasonlóan részben
új útvonalon fog haladni. A menet
útvonala: Rákóczi utca - Dózsa krt. Major utca - Vízimalom utca (Csapás)
- Gyár utca - Vám utca. Továbbra is
két megállót tervezünk, a Rákóczi utca
sarkán lévõ bolt elõtt, illetve a Gyár utca
elején, a Községháza elõtt, ahol bor és
sütemény kínálásával köszöntjük az
érdeklõdõket, vendégeinket.
Kérjük azon utcák érdeklõdõ
lakóit, akiket a menet nem érint, sétáljanak
át a legközelebbi útvonalra, hogy
részük legyen a közös élményben.

lehetõleg csütörtökig (szept. 21.).
Kérjük a falu lányait, asszonyait, hogy
a kínáló kosarakat ismét süssék teli
finom sós és édes szárazsüteményekkel.
A sütés koordinálását Fekete Ferencné
vállalta, a házi finomságokat már
csütörtöktõl, de legkésõbb szeptember
23-án (szombaton) a kora délelõtti órákban
a Rákóczi u. 48. szám alá lehet szállítani.
A kínáláshoz kb. 10 fiú - férfi és 10 leány
- asszonyt várunk. Várjuk közösségi
szolgálatot teljesítõ nagycenki fiatalok,
középiskolások jelentkezését is.
Kérjük továbbá

a menet

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!
A Szüreti Napok rendezõsége

Széchényi emlékhelyek
kétkeréken
Bicikli élménytúra Széchényi kastélyok
és emlékhelyek érintésével
Útvonalak:
50 Km: Nagycenk - Pereszteg - Nagylózs
- Sopronkövesd (Agg Hegy) - Sopronhorpács
- Und - Nikitsch - Deutschkreutz - Nagycenk
28 Km: Nagycenk - Pereszteg - Nagylózs
Sulinfo
- Sopronkövesd
(Agg Hegy) - Nikitsch Deutschkreutz - Nagycenk
Idõpont:
2017. szeptember 23. 9:00 óra
(esõnap: 2017. szeptember 30. 9:00 óra)
Regisztráció
8:00 órától az Alkotóházban
Kiscenki út 20. (a kastéllyal szemben)
Regisztrációs díj:
Felnõtt 1000 Ft; diák 500 Ft
A regisztrációs díj tartalmazza a pólót,
a történelmi vezetést, energiaszeleteket,
frissítõket és a Nagycenki Szüreti Napok
felvonulásán való részvétel lehetõségét
Támogatók:
Nagycenkért Alapítvány
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
A túrán mindenki
saját felelõsségére vesz részt!

útvonalán lakókat, hogy a felvonulás
ideje alatt (09.23. szombat kb. 15-16
óra között) gépkocsijaikkal ne álljanak

Elérhetõségek:
Tel: Pölcz Zoltán: +36 20 3980864
Email: matiasec.janos@pr.hu

az úttest szélén, az árokparton, mert
ez megnehezíti a menet elhaladását.
Megértésüket elõre is köszönjük!

Szervezõ:
Friends Of Europe Nagycenk Egyesület

Sport

Asztalitenisz

LABDARÚGÁS
BAJNOKI MÉRKÕZÉSEK
2017 ÕSZ

Az asztaliteniszezõk megkezdték
szereplésüket az NBIII-as bajnokságban.
Az õszi szezon hazai mérkõzései:

08. 12. 17.00 KÓPHÁZA - NAGYCENK
08. 19. 17:00 NAGYCENK - SOPRONKÖVESD

09.19. kedd 18.00: Nc - Turris SE Sopron
10.14. szombat14.00 Nc - Celldömölk
10.28. szombat14.00 Nc - Szombathely
12.02. szombat 14.00 Nc -Büki TK
12.10. vasárnap 14.00 Nc - MTE 2

09. 03. 17:00 FERTÕD - NAGYCENK
09. 10. 16:00 NAGYCENK - RÁBASZENTANDRÁS
09. 17. 16:00 PETÕHÁZI - NAGYCENK
09. 24. 16:00 NAGYCENK - HEGYKÕ

A mérkõzések a tornacsarnokban lesznek.
A belépés ingyenes, minden érdeklõdõt,
s z u r k o l ó t s z e re t e t t e l v á r u n k !

10. 01. 16:00 SZANY - NAGYCENK
10. 08. 15:00 NAGYCENK - BÕSÁRKÁNY

Az elmúlt idõszakban két versenyen is
eredményesen szerepeltek játékosaink:
Elsõ ízben vettek részt nagycenki pingpongosok egy Országos Veterán Ranglista
versenyen. Bene Tímea és Cseri Erika a
Tatán megrendezett versenyen szép
eredményeket értek el. Cséri Erika
egyéniben 3. helyezett lett, és ugyancsak
bronzérmet szereztek a cenkiek párosban
is a 40-49 éves korosztályban.
A Ligák kupája elnevezésû versenyen is
ott voltak asztaliteniszezõink, itt a
döntõben a vígaszág 2. helyét szerezték
meg. Mindkét eredményhez gratulálunk!

10. 14. 15:00 IVÁN - NAGYCENK
10. 22. 15:00 NAGYCENK - RÁBAPORDÁNY
10. 29. 14:00 VESZKÉNY - NAGYCENK
11. 05. 14:00 NAGYCENK - VITNYÉD
11. 12. 14:00 RÉPCEMENTI - NAGYCENK
11. 19. 14:00 NAGYCENK - LÖVÕ

Bene Tímea és Cseri Erika Tatán

Kiállítás

MEGHÍVÓ
Nagy László faszobrász
és a Széchenyi István
Emlékmúzeum tisztelettel
meghívja Önt az 50 év
alkotásait bemutató
életmûkiállítás megnyitójára
Helyszín: Emlékmúzeum
Idópont: szeptember 23.
szombat 17 óra
A kiállítást megnyitja:
Firtl Mátyás,
Sopron és környéke
országgyûlési képviselõje
A megnyitó után állófogadás,
mindenkit szeretettel várunk!

Hírdetés

Áruszállítás
Kisteher fuvarozást vállalok "billencs"
teherautómmal, gyorsan, kedvezõ áron!
Tüzelõ, kavics, vas, bútor stb.
Elérhetõség:
Schiffer István 06 20 9310706

Az ifjúsági (U19-es) mérkõzések mindig
két órával korábban kezdõdnek.
A mérkõzésekre mindenkit szeretettel várunk!

Tanfolyam
Füvesboszi õszi
gyógyfüves kurzusa
Gyógynövényismeret,
fitoterápiás házipatika,
aroma- és apiterápiás alapismeretek,
Egészség és táplálkozás,
Bach virágterápia - bevezetés
Homeopátiás alapfogalmak, házi patika
3x3 órás kurzus októbertõl Nagycenken
Érdeklõdés, bõvebb információ:
Benke Éva: 06 30 695 40 49
fuvesboszi9@gmail.com

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk
Fekete János (1951-2017)
Bauer Alfrédné
(sz.: Szenkovits Anna) (1930-2017)
özv. Busch Józsefné
(sz.: Domján Éva Jolán) (1926-2017)
Györe Miklós Kálmán (1951-2017)
Kõ József (1942-2017)
Sipos Ferencné
(sz.: Fejes Zsuzsanna) (1966-2017)

