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NAGYCENKI SZÜRETI NAPOK 2019
Idén már 24. alakalommal rendeztük
meg a Nagycenki Szüreti Napokat.
A háromnapos program sorozat péntek
este egy Kárpátia koncerttel kezdõdött
nagy érdeklõdés mellett. Szombatra a
megrendelt jó idõ megérkezett, így a
hagyományos szüreti felvonulás jó
hangulatban telt, sok felvonulóval és
érdeklõdõvel. A felvonulók a
szokásokhoz híven humoros jelmezekbe
bújtak, ezzel szórakoztatva a
kilátogatókat. A rendezvénysátorban a
kulturális mûsorokon belül fellépett a
Cenki Hársfavirág ének és citera együttes,
a Tremor tánc együttes és a „Czenki”
Hársfa Néptáncegyesület. Köszönjük
minden fellépõnek, hogy
lelkiismeretesen felkészültek, hogy
elõadásukkal szórakoztassák a
nagyérdemût. A délután sztárvendége
Jolly és Suzy volt, akik megalapozták a jó
kedvet az esti szüreti bálra. A bálon a West
zenekar szolgáltatta a talp alá valót,
illetve idén két sztárvendéget is
köszönthettünk, elsõként Csocsesz lépett
fel, majd késõbb a Groovhouse együttes
énekeltette meg a jelenlévõket. Vasárnap
is több programmal készültünk, 9 órától
volt a terményáldó szentmise a
templomba. Reggeltõl egészen délutánig
díjlovagló versenyt rendeztek a
Széchenyi Kastélynál. A sportpályán a
megyei másodosztályú mérkõzésre került

sor, ahol a Répcementi Dénesfa
csapatait fogadtuk. Ifi csapatunk sajnos
vereséget szenvedett, felnõtt csapatunk
pedig egy küzdelmes, jó iramú
mérkõzésen az utolsó percekben
mentett pontot. A rendezvénysátornál
az íjász és tûzoltó bemutató mellett
civil szervezeteink fõzést szerveztek,
majd az elkészült finom ételekbõl
kóstoló volt. Majd este 7 órától került
sor az idei szüreti napok egyik
fénypontjára, amikor a méltán
népszerû Apostol zenekar tartott
koncertet. A sátor megtelt, és minden
jelenlévõ önfeledten szórakozhatott.

Ezúton is köszönjük azoknak, akik nélkül
nem jöhetett volna létre ez az esemény és
nem lett volna ilyen sikeres. Köszönjük a
szervezõk munkáját, a felvonulóknak, a
fellépõknek és mindenkinek, aki
megtisztelt bennünket jelenlétével. Jövõre
a jubileumi 25. Nagycenki Szüreti
Napokon is számítunk Önökre!

Önkormányzati hírek
2019-es önkormányzati választások

Áder János köztársasági elnök 2019.
október 13-ára írta ki a megyei, a települési
önkormányzati
és a
polgármesteri
választásokat. A választások
lebonyolításának a feladata a Helyi
Választási Bizottság (HVB), a
szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) és
a Helyi Választási Iroda (HVI) feladata
volt az elmúlt hónapokban, akik
maradéktalanul eleget tettek a
feladatuknak.
A polgármester- és települési képviselõ
választásokon azok indulhattak, akik a
jogszabályban elõírt határidõig és módon
leadták az ajánlóíveiket. A polgármester
esetében 55 db , képviselõ esetében 19 db
ajánlást tartalmazó ajánlóívet kellett
leadni. Ezeket az ajánlóíveket a Helyi
Választási Irodától lehetett igényelni,
majd az ajánlások beszerzése után a
Választási Iroda ellenõrizte, majd a HVB
hagyta jóvá a jelöltek indulását. A
határidõre Nagycenken 1 polgármesteriés 10 települési képviselõ-jelölt adta le a
szükséges számú ajánlást.
A választások lebonyolítására október 13án reggel 6 óra és este 19 óra között került
sor. A településen 1799 személy szerepelt a
névjegyzékben. 706 személy
élt a
szavazati jogával, ez 39 %-os részvételt
jelent. A szavazás problémamentesen
bonyolódott le, rendkívüli esemény nem
történt. 2 szavazókörben történt a
szavazás, melynek összesített eredménye a
következõ:
A polgármester-választáson 1 induló volt,
Csorba János a leadott 706 szavazatból
664 szavazatot szerzett,42 szavazat
érvénytelen volt .
A kislistás választáson szintén 706-an
szavaztak, mindenki maximum 6 jelöltre
szavazhatott, a megszerzett szavazatok a
következõképpen alakultak ( érvénytelen
szavazatok száma: 22 ):
1. Lukács Zsuzsanna
2. Matiasecné
dr. Tóth Melinda
3. Czenki József
4. Takács Miklós
5. Barasits László
6. Fekete Szabolcs
7. Horváth János
8. Horváth Rezsõ
9. Fekete Bálint
10. Füzi Ernõ

487 szavazat
460 szavazat
360 szavazat
354 szavazat
314 szavazat
312 szavazat
291 szavazat
288 szavazat
285 szavazat
172 szavazat

Ennek alapján az elsõ hat képviselõ
szerzett mandátumot, kiegészülve
Csorba János polgármesterrel.
A megyei önkormányzati
választásokon szintén 706-an éltek a
szavazójogukkal. Itt minden
választópolgár 1 listára adhatta
érvényesen a szavazatát. Itt a
szavazatokat nem kellett összesíteni,
hanem szavazókörönként kellett a
Területi Választási Iroda ( TVI ) részére
szolgáltatni. A településen a megyei
szervezetekre leadott szavazatok a
következõképpen alakultak:
1. számú szavazókör
1. FIDESZ-KDNP
2. MOMENTUM
3. DK
4. JOBBIK
5. MSZP

174 szavazat
49 szavazat
40 szavazat
38 szavazat
15 szavazat

2. számú szavazókör
1. FIDESZ-KDNP 179 szavazat
2. DK
68 szavazat
3. MOMENTUM
53 szavazat
4. JOBBIK
38 szavazat
5. MSZP
12 szavazat
dr. Szemerédiné Farkas Katalin
HVB elnök

Szavazóköri eredmények
Nagycenk településen a választáson
2 szavazókör mûködött.
001. számú szavazókör
(Címe: 9485 Nagycenk, Gyár u. 2,
Községháza, Alagsor, Közösségi
Színtér, Nagyterem)
A következõ utcák lakói
szavazhattak itt:
Aranypatak utca, Ferenc körút, Gyár
utca, Hidegségi utca, Ilona utca,
Iskola utca, ,István körút, Keresztúri
utca, Kiscenki utca, Pál körút,
Széchenyi tér, Szent Imre utca, Vám
utca, Vasútállomás , 25-ös õrház, 27es õrház.
Ebben a szavazókörben szavaztak
az átjelentkezés útján szavazók.
Szavazóköri választási eredmény
A polgármester-választáson 1
induló volt, Csorba János a
leadott 337 szavazatból

318 szavazatot szerzett,19 szavazat
érvénytelen volt. A kislistás
választáson szintén 337-en szavaztak
az 001. számú szavazókörben,
mindenki maximum 6 jelöltre
szavazhatott, a megszerzett
szavazatok a következõképpen
alakultak (érvénytelen szavazatok
száma: 8 ):
1. Lukács Zsuzsanna 226 szavazat
2. Matiasecné
dr. Tóth Melinda
214 szavazat
3. Czenki József
197 szavazat
4. Takács Miklós
160 szavazat
5. Barasits László
145 szavazat
6. Fekete Szabolcs
145 szavazat
7. Horváth János
144 szavazat
8. Horváth Rezsõ
144 szavazat
9. Fekete Bálint
125 szavazat
10. Füzi Ernõ
90 szavazat
002. számú szavazókör
Címe: Gyár utca 2. (Községháza,
Alagsor, Közösségi Színtér, Kisterem)
A következõ utcák lakói szavazhattak
itt:
Bokor Nándor utca, Cukorgyári út,
Dózsa körút, Eperfa sor, Játszótér utca,
Kossuth Lajos utca , Major utca, Petõfi
utca, Rákóczi utca, Selyemfonoda utca,
Soproni utca, Vízimalom utca,
Kövesmezei út, Akácos út, Fûzfa köz,
Nyárfa köz
Szavazóköri választási eredmény
A polgármester-választáson 1 induló
volt, Csorba János a leadott 369
szavazatból 346 szavazatot
szerzett,23 szavazat érvénytelen volt.
A kislistás választáson szintén 369-en
szavaztak a 002. számú
szavazókörben, mindenki maximum
6 jelöltre szavazhatott, a megszerzett
szavazatok a következõképpen
alakultak (érvénytelen szavazatok
száma: 14 ):
1. Lukács Zsuzsanna 261 szavazat
2. Matiasecné
dr. Tóth Melinda
246 szavazat
3. Takács Miklós
194 szavazat
4. Barasits László
169 szavazat
5. Fekete Szabolcs
167 szavazat
6. Czenki József
163 szavazat
7. Fekete Bálint
160 szavazat
8. Horváth János
147 szavazat
9. Horváth Rezsõ
144 szavazat
10. Füzi Ernõ
82 szavazat

Önkormányzati hírek
Polgármesteri program
(Elhangzott az alakuló ülésen)
Elõszõr is köszönetet szeretnék mondani
azoknak, akik vették a fáradságot és
elmentek szavazni és szintén köszönöm
azoknak a munkáját, akik a választást
lebonyolították.
Harmadik alkalommal tölt el az a felemelõ
érzés, hogy a falunk Nagycenk
polgármesterének megválasztottak.
Ugyanolyan nagy kihívás és felelõsség
számomra a mostani, mint amilyen az elsõ
volt. A feladatok egy részrõl hasonlóak
lesznek, másrészrõl teljesen különbözõek,
mint az elõzõ ciklusokban voltak.
Az elsõ ciklus fõ feladata a mély morális
válságban lévõ falunk talpra állítása, az itt
élõk közösségben vetett hitének a
visszaadása volt. A második ciklus már a
falu fejlesztésérõl, felújításáról,
bõvítésérõl szólt. A harmadik ciklus fõ
feladatának a hosszútávra szóló,
eredményes, generáció váltás
megvalósulását tartom.
Polgármesterként kötelességem a
huszonöt év önkormányzati
tapasztalatomat átadni a most
megválasztásra került fiatal
képviselõknek. Kötelességemnek érzem,
hogy az elkövetkezõ öt évben olyan
személyt vagy személyeket, akik
érdeklõdnek a polgármesteri munka iránt,
alaposan megismertessek ezzel a
foglalkozással. Ezzel nem azt kívánom
mondani, hogy én szeretném
meghatározni ki, legyen a következõ
polgármester, de az biztos, hogy
szerencsés, ha erre a feladatra tudatosan
felkészült jelölt vagy jelöltek ajánlják
magukat a választópolgároknak. Ezért
szívesen veszek minden megkeresést,
akár a képviselõ-testületi tagok közül,
vagy bárkitõl, akit ez érdekel.
A polgármesteri generációváltásig viszont
az elkövetkezõ öt évben dolgoznom kell,
így kell példát mutatnom becsületbõl,
tisztességbõl, szorgalomból, kitartásból.
Fõállású polgármesterként a tisztségbõl
származó összes feladat ellátása az én
kötelességem, helyettesítésemet csak
nagyon indokolt esetben fogom igénybe
venni. Alpolgármesternek Dr. Tóth
Melinda képviselõ asszonyt kértem fel,
aki kellõ önkormányzati tapasztalattal,

széles körû kapcsolati tõkével és
rendkívüli szervezõ készséggel
rendelkezik. A képviselõ testület két
állandó bizottsággal fog dolgozni. Az
egyik az Ügyrendi Bizottság, mely
három képviselõ testületi taggal fog
felállni. Elnök Fekete Szabolcs tagok
Lukács Zsuzsanna és Czenki József
képviselõk lesznek. A másik a
Költségvetési és Gazdasági Bizottság,
melynek tagjai három választott
képviselõ testületi tag és kettõ nem
választott úgynevezett külsõs tag.
A bizottság Takács Miklós elnökletével,
Lukács Zsuzsanna, Barasits László
képviselõkkel és Lex Ernõ valamint
Horváth Rezsõ külsõs tagokkal fogja
segíteni az Önkormányzati munkát. A
gazdasági bizottság feladata az
önkormányzat összes költségvetést
érintõ döntésének vizsgálata és ezzel
kapcsolatosan javaslat tétel a képviselõ
testületnek. Figyeli, a pályázati
lehetõségeket-segítséget nyújt jó
pályázatok elkészítéséhez. Ellenõrzi az
önkormányzat gazdálkodását,
javaslatot tesz a fejlesztések
ütemezésére. A választási
programomban felsoroltam a fejlesztési
elképzeléseimet, befejezni az elkezdett
beruházásokat, lehetõséget keresni a
sportcsarnok és az iskola felújítására,
járda építések és az úthálózat
fejlesztése, az elmaradt sok kisebb
javítás, karbantartás pótlása. Ezekre
részben rendelkezésre áll a költség
fedezet, részben viszont meg kell találni
a megoldást. Ezekben nagyon számítok
a gazdasági bizottság segítségére, a
pályázatokat folyamatosan figyelve,
minden lehetõséget ki kell használni,
mert ebben a ciklusban igazi áttörést
csak ebben látok, önerõs fejlesztésekre
nagyon kevés az esély. Önerõbõl
viszont a település rendezettsége
megoldható, folyamatos karbantartással
kell megelõzni az épületeink, parkjaink,
útjaink, játszótereink elhasználódását.
A belterületi rendezettséget ki kell
terjeszteni a külterületinkre is, szederfa
sorok, platán sorok, mezei utak,
kerékpár utak. Ehhez a gépparkunkat

fejleszteni kell, a traktorunkat további
adapterekkel kell még hasznosabbá tenni,
ezzel részben kiváltva a költséges
bérmunkát. A közösségi életünk nagyon
magas színvonalú, rendkívül jól szervezet,
ez az itt mûködõ egyesületeknek
köszönhetõ, ezért a továbbiakban is
minden segítséget meg kell adni a
tevékenységükhöz, anyagi támogatás,
eszközök, épületek ingyenes használata.A
képviselõ testületbe választott új fiatal
képviselõk a választási programjukban
számomra nagyon szimpatikus és teljesen
újszerû modern gondolatokat fogalmaztak
meg ezek megvalósításához is segítséget
kell nyújtanunk, amikor már ezek
kidolgozásra kerültek.
Az önkormányzat információs lapja a
Cenki Híradó mindenkinek a
rendelkezésére áll a szerkesztõn keresztül,
a lapban megjelentekért természetesen én
vállalok felelõsséget. Ugyanez vonatkozik
a honlapunkra és egyéb közösségi
médiákra is, ahol, mint önkormányzat
jelenünk meg.
Az elmúlt nyolc év önkormányzati
munkáját a higgadt, nyugodt, barátságos
légkör jellemezte, ebben sikerült
példaértékû eredményeket elérni, vagyis
nem igaz, hogy nagy vitákkal lehet csak
eredményeket elérni. Természetesen
szükség van vitákra is, de azt a felelõsen
gondolkodó képviselõnek a méltóságával
kell megtenni. A testületi ülések rendjét
továbbra is a havi egyben szeretném
meghatározni és évente egy
közmeghallgatást tartani. A testület elé
csak alaposan kidolgozott írásos
elõterjesztést viszek, vagy engedek vinni,
mert csak így lehetséges jó döntést hozni.
A Közös Önkormányzati Hivatalt
szeretném továbbra is Fertõbozzal és
Pereszteggel együtt fenntartani,
amennyiben a két település vezetése is így
gondolja. A hivatali munkát a
szabályosság és a pozitív probléma
megoldás jellemezte és ez a továbbiakban
is így lesz, erre garancia Percze Szilvia
jegyzõasszony személye és a jól képzett
munkatársak. Az önkormányzati munkát
minden szinten az igényesség kell, hogy
jellemezze, értem alatta a közterület

Önkormányzati hírek
Polgármesteri program

Karbantartását, a beruházások minõségét,
az általunk szervezett vagy támogatott
rendezvényeket, a hivatali és óvodai
munkát. Az önkormányzattól független
vagy csak kismértékben függõ
fejlesztések valósulnak meg a falunkban
az elkövetkezõ években. Ezek rendkívüli
mértékben megváltoztatják az életünket
pozitív értelemben. Elkészül az M85-ös
autóút, melynek legnagyobb felhajtója
Nagycenken lesz, és szintén itt épül az
autóút fenntartására egy üzemmérnökség.
Az autóút átadása nagy lehetõséget rejt
számunkra, erre már az új rendezési
tervünkben gondoltunk,
a lehajtó
közelében gazdasági övezetet jelöltünk ki.
A Dózsa krt-on elbontott uradalmi major
helyén egy nagyon szép idõsek otthona
épül, teljes kiszolgálással. A volt laktanya
épületének felújítása a közeljövõben
elkészül, ebben három lakása lesz az
önkormányzatnak, melyeket fiatal
családoknak fogunk bérbe adni néhány
évre, amíg a saját házukat felépítik
(fecskeház), itt további lakótömbök
épülnek. A kastély épület és a park,
valamint a hársfasor felújítása
megtörténik állami beruházásból. A
kormány kiemelt turisztikai térségnek
jelölte ki Sopront és a Fertõ-tó környékét.
Rendkívül nagy fejlesztések valósulnak
meg a környékünkön ezzel biztosan
fellendül a belföldi túrizmus, ennek
következtében sokkal több látogató
jelenik meg Nagycenken, ennek
számunkra nem anyagi vonzatai lesznek
elsõsorban, hanem egy olyan presztízs,
amely még nagyobb büszkeséggel tölt el
bennünket.
Tisztelt Képviselõk!
Meggyõzõdésem, hogy Nagycenk a
következõ öt évben is sikerre van ítélve, a
mi feladatunk az ítélet végrehajtása. Foci
nyelven fogalmazva, lehet, hogy az elõzõ
ciklusban bajnokságot nyertünk, de az új
idényben még nem rúgtunk gólt, és ha ez
így marad szégyenszemre kiesünk a
bajnokságból. Nincs idõ álmodozni,
novembertõl meccseket kell játszani és
nyerni és nyerni.

Óvoda átadás

Szeptember 1-én került sor a
Nagycenki Aranypatak Óvoda és
Bölcsõde felújított épületének
ünnepélyes átadására. A rendezvény
az óvoda udvarán zajlott, Nemes
Viktória óvodavezetõ köszöntõ
szavaival kezdõdött. Az ünnepség
során beszédet mondott Barcza Attila
országgyûlési képviselõ, Németh
Zoltán a megyei közgyûlés elnöke,
valamint Csorba János polgármester. A
nagycenki óvodások egy ünnepélyes
bemutató mûsorral kedveskedtek a
vendégeknek, fellépett a „Czenki”

Hársfa Néptánc Egyesület utánpótlás
csapata, végül a Babtársulat elõadása zárta
a sort. További kínálatokkal várták az
érdeklõdõket, így mindenki jól érezhette
magát. Kipróbálhatták a Magyar
Vasúttörténeti park mobil kerti vasútját,
volt népi játszópark, sok-sok népi játékkal.
A gyerekek barkácsolhattak,
megismerkedhettek a fafaragás
mûvészetével, lovagolhattak pónin és
íjászatra is volt lehetõség.

Önkormányzati hírek
Bucsúi rendezvények

Az idei évben több napos búcsúi
rendezvény sorozattal készültünk a
nagycenkieknek. Augusztus 19-én a
tornacsarnoknál vártuk fõként a
gyerekeket. Különbözõ programokkal
készültünk, ugráló vár, darts foci, mini
foci bajnokság, 11-es rúgó verseny,
biciklis akadálypálya, a nagycenki
önkéntes tûzoltók jóvoltából a gyermekek
ismerkedhettek a tûzoltók életével.
Lehetõség volt kézmûves
szappankészítésre, arcfestésre és lufi
hajtogatásra is.
A nagy meleg ellenére is szép számban
érkeztek érdeklõdõk. A délután kellemes
hangulatban telt nagy népszerûségnek
örvendett a darts foci a gyerekek körében,
a mini foci bajnokságon 5 csapat küzdött a
gyõzelemért, ami izgalmas és sportszerû
mérkõzéseket hozott. Köszönjük
mindenkinek, aki megtisztelt bennünk a
jelenlétével, reméljük a jelenlévõk mind
jól érezték magukat. Hálás köszönet
mindazoknak, akik segítettek, hogy ez a
rendezvény megvalósulhasson!

Ünnepi szentmise
Augusztus 20-án Szent István
királyunkat és a keresztény magyar
államalapításunkat ünnepeljük, valamint
ezen a napon tartjuk templomunk búcsú
napját.
Az ünnepi szentmise fõcelebránsa mons.
Németh László általános püspöki
helynök volt, aki a szertartás keretein
belül megáldotta az új kenyeret.
A hívek szép számban érkeztek a búcsúi
szentmisére, hogy együtt imádkozzanak
az államalapítás ünnepén magyar
hazánkért.
„Légy áldott, Szent István király”

Kékfestõ foglalkozás
Foglalkozásunk nem véletlenül esett
augusztus 20-ra, Magyarország
Államalapításának ünnepére.

Célunk volt ezzel a foglalkozással, hogy
megismertessük a munkafolyamatot, a
formákat, a szépségét.

Nagyon fontos, hogy „élve tartsuk” a
szokásokat, a hagyományos
szépségeket.

Kicsik és nagyok hallgatták érdeklõdve a
létrehozás mikéntjét és készítették
boldogan a különféle mintákkal tarkított
terítõket, könyvjelzõket.

A kékfestés, ami ma már
„Hungarikum”, az egyik legszebb,
nemes egyszerûségével mindenhol és
minden alkalomra megfelelõ
textília.Lakberendezésben ugyanúgy
használatos, mint ma már az öltözködés
kiegészítõjeként, a legkülönfélébb
formákban.

Szerintem Szent István napját méltóképpen
megünnepeltük Kékfestéssel,
szalmafonással, zenével.
Decemberben egy kis karácsonyi
hangulatot idézõ mézeskalács sütésre
invitálom az érdeklõdõket sok szeretettel!
Lukácsné Kolonits Zsuzsanna
Friends of Europe

Önkormányzati hírek
228. éve született Széchenyi István

Szeptember 21-én született 228. éve
Széchenyi István.
Ebbõl az alkalomból a hagyományokhoz
híven szeptember 20-án ünnepi
programokkal emlékeztünk a
“legnagyobb magyarra”. A bécsi magyar
nagykövetség minden évben szervez egy
ünnepi megemlékezést Széchenyi István
szülõházánál, a Herrengassen. Idén egy 7
fõs delegáció képviselte a Nagycenket.
Mindig különleges érzés magyarként
Bécsben a Himnuszt énekelni és
megemlékezni jelenlegi és volt
országgyûlési képviselõkkel és a sok
Széchenyi tisztelõvel együtt Széchenyi
Istvánról.
A nagycenki programokat a „Nagycenk
Széchenyi faluja” címû fénykép kiállítás
megnyitójával kezdõdött, ahol Keszei
István és a Soproni Széchenyi István
Gimnázium tanulóinak a képei kerültek
kiállításra az Alkotóházban.A megnyitón
köszöntõt mondott Lukácsné Kolonits

Zsuzsanna „széchenyis öregdiák”
valamint közremûködtek a Csendtõrök
zenekar tagjai. A Széchenyi téren
tartott ünnepi megemlékezés a
nagycenki általános iskola diákjai
ünnepi mûsorával kezdõdött, majd

Csorba János polgármester úr ünnepi
beszéde következett. A megemlékezés
koszorúzással zárult. Köszönjünk
mindenkinek, aki jelenvolt és méltóképp
emlékezhettünk a “legnagyobb
magyarra”.

“Nagycenk Széchenyi faluja”
Évek óta, immár hagyományosan gróf
Széchenyi István születésnapja alkalmából az
Alkotóházban a Friends of Europe Nagycenk
Egyesület és a Széchenyi István Gimnázium
Öregdiák Társaság egy kiállítást rendez
fotókból, festményekbõl. A kiállítók minden
esetben a SZIG volt diákjai, illetve helyet
kapnak a most aktív tanuló gimnazisták
alkotásai is. Ez évben különösen kedves volt
számunkra, hogy azon kívül, hogy
„Széchenyis öregdiák” még „nagycenki” is
volt a kiállító: Keszei István.
Keszei István, aki igazi nagycenki gyökerekkel
rendelkezik. Nagyon sokan ismertük és
tiszteltük Édesapját, Dénes bácsit tanítóként és
iskolaigazgatóként, de talán a legfontosabb az
írásos és képes hagyatéka, amit a település
múltja, története vonatkozásában ránk
hagyott.Keszei István „Nagycenk Széchenyi
faluja” címet adta csodálatos kiállításának.
A településsel, a Kastélyparkkal, a
Széchenyiekkel Keszei Istvánnak különös
kapcsolata van.
Õ is már az otthon légkörébõl - teljes
természetességgel - szívta magába a
Széchenyiek tiszteletét, a település csodálatát.
Nagycenk, ez a csodálatos település, mely
nemcsak nekünk, de már a „gróf úrnak”,
Széchenyi Istvánnak is a szíve csücske volt.

Meghazudtolva az akkori kort, hihetetlen
dolgokat vitt itt véghez, modernizálta az õ
kis ”cenki kastélyát”. Nagycenken nem csak
a kastély, de a Mauzóleum, a temetõ és
környéke, a Hársfa-alle, a Kis-alle, a
Szederfasorok, a Horgásztó környéke, de
sorolhatnám, mennyi szépség van.
Keszei István, akinek szerénysége nem
engedi, hogy fotómûvésznek hívjuk, azt
mondja, õ nem mûvészi, hanem
dokumentum illetve portré fotós.
Õ az adott pillanatok „fotográfusa”, ahol
neki nem a mûvészi beállítás, hanem a
gyakran soha többé meg nem ismételhetõ
téma, helyzet, pillanat megörökítése a
célja.
Minden fotó mögött történet, esemény,
kötõdés és érzelem van.
Olyan, amit sokszor csak a fotós lát meg,
érez vagy gondol…
Istvánnak nagyon sok szép, boldog perc,
vidám, ünnepélyes esemény
megörökítését köszönhetjük. Utazások,
bálok, ünnepségek, rendezvények.Meg kell
említenem, hogy õt az EU Charta legjobb
„nem hivatalos” Charta-fotósának nevezték
az elmúlt hónapban, hisz 28
testvértelepülésünk polgárainak soha

vissza nem térõ pillanatait örökíti meg már
immár 30 éve Európa szerte a Charta
találkozókon.
Ez a kiállítás csak egy bepillantás a sok-sok
ezer képhez képest.
Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy legyenek
rendszeresen ilyen mindig visszatérõ alkalmak,
ahol egy ilyen csodálatos ember, mint
Széchenyi István emlékének adózva „teszünk
valamit!” Lukácsné Kolonits Zsuzsanna
Friends of Europe

EU Charta
Cissé
A Vidéki Települések Európai Kartája
idén ünnepelte 30. születésnapját a
franciaországi Cissé településen.
1989 kiemelkedõ év volt a történelemben,
változások sora indult el akkor és még egy
számunkra fontos dolog történt.
Ebben az évben 12 település képviselõi
úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy
hálózatot, ami együttmûködésen,
kölcsönös tiszteleten és a legfontosabb
barátságon- alapul.
A cél az volt, hogy egymástól tanuljanak,
tapasztalatokat cseréljenek, közös
pályázatokat és programokat
szervezzenek, családoknál lakva jobban
megismerjék egymás szokásait,
mindennapi életét.
Franciaországban tartották elsõ
találkozójukat. Cissébe érkeztek spanyol,
portugál, olasz, angol, ír, luxemburgi,
belga, görög, német, dán, és holland
vendégek egy hosszú hétvégére. 30 év
alatt szerencsére nem kopott a lelkesedés
és a szervezet egyre nagyobb és nagyobb
lett. Nagycenk 2004-ben lett
tagja,Udvardi Annus néninek
köszönhetõen. Azóta számos találkozón

vettek részt nagycenki fiatalok és
felnõttek, és szerveztünk Nagycenken
is számos eseményt.
Szeretném megköszönni a mindenkori
Önkormányzat és Polgármester úr
támogatását és pozitív hozzáállását.
Idén Cissébe kaptunk meghívást, hogy
együtt ünnepeljük 27
testvértelepülésünkkel a 30.
születésnapot, Nagycenkrõl Erdõsi
Ferenc, Élõ Máté, Pellinger Zsófia,
Ragats Anna volt még a delegáció tagja.
Mind a fiataloknak mind a felnõtteknek
külön programokat szerveztek, zászlós
felvonulás és hivatalos megnyitó, majd
workshopok, francia borkóstoló,
városnézés Poitiersben,
bûvészbemutató és kórusbemutató, a
fiataloknak lézerharc színesítette a
p r o g r a m o t . Te r m é s z e t e s e n n e m
maradhatott ki a kulturális - kulináris
est sem, ahol magyar pörkölt, zserbó és
pálinka került a mi asztalunkra, a többi
vendég nagy örömére! A karta 28
különbözõ települést foglal magában,
28 különbözõ országból, vidéki
emberek, 28 különbözõ kulturális

háttérrel, de a különbségek ellenére
kialakult barátságok és az összetartozás
érzése tartja életben ezt a nagy európai
családot immár 30 éve.
Lukács Zsuzsanna
Friends of Europa

Könyvtáros konferencia Tisnoban
Szeptember 18-20. között egy
könyvtárosoknak szóló konferencián
vettünk részt a horvát
testvértelepülésünkön Tisnoban.
A rendezvény fõszervezõi Andrea Vlaic
és Silvija Curic könyvtárosok és a
Friends of Europe Tisno egyesület volt.
Tizenkét ország vett részt az eseményen:
Franciaország, Csehország, Románia,
Észtország, Svédország, Málta,
Belgium, Lengyelország, Hollandia,
Olaszország, Írország illetve
Magyarország. A rendezvény célja az
volt, hogy egy „híd” alakuljon ki a
könyvtárak között, megismerni egymás
munkásságát, megosztani egymással a
tapasztalatokat és tanulni egymástól.
Pénteken egy ismerkedõs esttel
kezdõdött a rendezvény sorozat, ami
nagyon jó hangulatú játékokkal és
beszélgetésekkel zajlott. Szombaton a
nyitó ünnepségek után minden ország
delegációja egy prezentációt tartott a
saját településének a könyvtárjáról, az ott
szervezett programokról. Érdekes és
tanulságos elõadásokat hallhattunk,
arról, hogy más országokban milyen
szerepe van a könyvtáraknak a

településen. Délután workshopokon
vettünk részt, ahol kvíz játék és közös
történetírás is volt. Az este egy ünnepi
vacsorával zárult, ahol a régi és új
barátainkkal kellemesen
elbeszélgettünk. Vasárnap a Tisnotól
20 km-re elhelyezkedõ Sibenik
városába vezetett utunk, ahol
megtekintettük a városi könyvtárat és
városnézésre vittek bennünket.

A konferencia sikeresen zárult, hiszen a
résztvevõk új élményeket és
tapasztalatokat szereztek, biztos, hogy lesz
folytatása ennek a projektnek.
Köszönjük horvát barátainkat az
meghívást, a szervezést! Hvala!
Lukács Zsuzsanna és
Szabó Bence

Civil szféra
Nyelvek Európai Napja
Október 01-jén második alkalommal
rendeztük meg a Nyelvek Európai Napját
Nagycenken. Idén Horvátországgal és a
horvát nyelvvel ismerkedhettek meg a
résztvevõk.
Az est a “Czenki” Hársfa néptáncegyesület
utánpótlás csapata fellépésvel kezdõdõtt.
Utána Sárközi Ágnes kópházi iskolaigazgató
tartott egy érdekes elõadást Horvátországról,
melyben megismerkedhettünk a horvát
történelemmel és kultúrával. A továbbiakban
a kópházi Nakovich Mihály Általános Iskola
tambura zenekara színvonalas mûsora
következett, melyet mindenki érdeklõdve
hallgatott. Célunk volt, hogy a horvát nyelvvel
is megismerkedjenek a jelenlévõk, így Pilsits
Mária tartott horvát nyelv leckét a
legfontosabb kifejezésekkel. A horvát ételek,
italok kóstolása elõtt a “Cenki Hársfavirág”
Citera és Énekegyüttes lépett fel.
Köszönjük a segítõknek, a fellépõknek, az
elõadóknak a Friends of Europe Tisno-nak a
támogatást.

Köszönetnyilvánítás
Tisztelt Nagycenkiek!
Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét
megtiszteltek bizalmukkal!
Tisztában vagyok vele, hogy az
önkormányzati képviselõk választásánál
nem volt könnyû dönteniük, hisz tíz
megfelelõ jelöltbõl, csak hatot
juttathattak mandátumhoz. A be nem
került jelöltek és a megválasztott
képviselõk közötti csekély szavazatszám
(27 szavazat az ötödik és kilencedik
helyezett között), tükrözi a küzdelem
komolyságát.
Én úgy gondolom, hogy ezután is a
munkámmal Nagycenk, és a nagycenkiek
érdekeit kívánom szolgálni. Nem
ígérhetem, hogy minden problémájukat
megoldom, de azt igen, hogy minden
hozzám forduló nagycenkit
meghallgatok, és lehetõségeimhez képest
segíteni fogom.
Matiasecné Dr. Tóth Melinda

Horgászegyesületi hírek
Horgászegyesületünk mozgalmas év
vége felé közeledik. A tavaszi
haltelepítés után, terveink szerint
november elején sor kerül az õszi
haltelepítésre. Pótoljuk a ragadozó
halállományt, illetve a keszegeket,
valamint nagyobb pontyok kerülnek a
tóba. A telepítés után napijegyet már
nem árusítunk!
Az idei versenyeink a nagy
népszerûséggel, sok résztvevõvel
kerültek megrendezésre.
Legnépszerûbbek a feeder versenyek
voltak, amiken kétfõs baráti társaságok
mérték össze a tudásukat és a
szerencséjüket komoly
nyereményekért. A versenyeken 494 és
382 kilogrammos összfogásokat értek
el a horgászok! Hagyományteremtõ
jelleggel folytatjuk a következõ
években is!
Az autópálya kivitelezése és az egyéb
egyesületi építések miatt mindenkit
fokozott óvatosságra kérünk!

Továbbra is fontos, hogy hideg idõ
esetén a tó befagyott jegére menni
szigorúan Tilos és Életveszélyes!A
felelõtlen viselkedésbõl eredõ
balesetkért az egyesület nem tehetõ
felelõssé, a tónál történõ károkért a
horgászegyesület felelõsséget vállalni
nem tud! Kérjük, mindenki óvja és
védje a horgásztavat és õrizze meg a
természeti környezetét!
Tagságunk még korlátozott számban
bõvíthetõ, a jelentkezõket szeretettel
várjuk, tájékoztatást a belépés
feltételeirõl az egyesület vezetõségétõl,,
illetve majd a 2020. év eleji rendes
ügyfélfogadási idõpontokban kérhetnek.
Aktuális híreinket megtalálják az
egyesület Facebook oldalán (Aranypatak
Horgászegyesület Nagycenk), illetve
honlapunkon: www.aranypatakhe.hu
Várjuk a tisztelt horgásztársakat és az
Üdvözlettel:
érdeklõdõket!
Az egyesület vezetõsége

Civil szféra
Önkéntes Tûzoltó Egyesület

A Cenki Híradóban megjelent utolsó
cikkünk óta mozgalmasan teltek Nagycenk
Község Önkéntes Tûzoltó Egyesületének
napjai, miután eseményekben bõvelkedõ
hónapokat tudhatunk magunk mögött. Az
idõszak 10 tûzoltói beavatkozása mellett a
község életét színesítõ rendezvények kaptak
nagy hangsúlyt ezekben a hónapokban.
Az augusztus két esettel indult az elsõ héten:
egy helyi gázszivárgáshoz kaptuk az elsõ
riasztást, a második pedig egy peresztegi
tûzeset volt, ahol szalmabálák váltak a tûz
martalékává. A hónap elsõ felében a szertár
körüli munkák kaptak nagyobb hangsúlyt. A
falakról a régi festékrétegek levakarása és a
falakba kerülõ csõvezetékek létesítése volt
még a feladat, mely a burkolási munkák
feltétele volt. Ezen túl a terület ápolása adott
újra meg újra feladatot tagjainknak. A hónap
derekán egy tûzjelzõ jelzése után került sor az
egyesület vonulására.
A 19-i dátum sûrû nap volt számunkra. Kora
reggel a soproni laktanyába mentünk, ahol a
határnyitás 30 éves jubileuma kapcsán
magyar és német védett személyek érkezése
okán segítettük a soproni tûzoltók
feladatellátását. A nap során így egy
közlekedési baleset felszámolásában vettünk
részt a soproni laktanyából vonulva. Ezzel
párhuzamosan már megkezdõdtek a falu
búcsúi programjai is. Itt a gyerekek
szórakoztatását kis és nagy tûzoltó autóval,
valamint egyéb érdekességekkel igyekeztünk
megvalósítani. A nap folyamán sor került még
az Iparosfa tetején lévõ dísz javítására és
visszahelyezésére, valamint a további
programokhoz az Alkotóház udvarán a sátor
felállítására is.
A következõ hét a Tûzoltó-bál és egy sarródi
meghívásos tûzoltó verseny köré
szervezõdött. Sor került a terem díszítésére és
a bál további elõkészületeire, illetve a
versenyre való felkészülés is lezárult.
Szombat délelõtt sor került a jó hangulatú
versenyre illetve a sarródi egyesület autójának
átadó ünnepségére. A programok után ebédre
s baráti beszélgetésekre szakítottunk idõt. A
bál estje aztán számtalan meglepetést
tartogatott számunkra. Arra az idõre, mire
vendégeink érkeztek hatalmas esõ szakadt
községünkre. Így vendégeink közül többen
bõrig áztak mire bejutottak a rendezvényre.
Hatalmas köszönet Mindenkinek, aki
megtisztelte rendezvényünket, s velünk
együtt szórakozott a bálban! Jó hangulatú,
hajnalig tartó bál kerekedett a nehéz kezdetek
ellenére.

Bizonyára sokuknak fel sem tûnt, de a bál
ideje alatt tagjaink az idõjárásnak
köszönhetõen 3 esethez vonultak. Két
nagyméretû kidõlt fa és egy téves jelzés volt
az éjszaka eseménynaplójában. A hónap
végén a fertõszentmiklósi egyesület 130
éves jubileumi ünnepségén vehettünk
részt.
Szeptemberben részt vettünk az óvoda
átadó ünnepségén, s tûzoltó szemmel is
végigjártuk az új épületet. A hónap többi
eseménye négy téma köré csoportosítható.
Fontos feladat tagjaink folyamatos
képzése. A hónap folyamán tagjaink két
pályázat kapcsán készültek fel különbözõ
tûzoltó gépek üzemeltetésébõl, melyrõl
majd vizsgán kell számot adnia a 20
kollégának. A szakmai felkészítés egy
másik feladata volt a fertõrákosi kõfejtõben
megtartott gyakorlat, melynek során a
zenekari árokban keletkezett feltételezett
tûznek az oltása volt a környezõ
egyesületek feladata. A hónap folyamán
folyamatosak voltak az egyeztetések a
vezetõség szintjén, Polgármester Úrral, s a
község további civil szervezeteivel, sor
került a múzeum anyagszükségletének
összeírására és megrendelésére. Esetek
tekintetében újra volt egy gázömlés
községünkben, a Gyár utcában egy árokba
csúszott autó mûszaki mentésében vettünk
részt. Sajnos az útépítés kapcsán is
megtörtént az elsõ baleset, ahol egy
kamion borult fel pótkocsijával együtt,
ennek az esetnek a felszámolásában
mûködtünk közre.A hónap meghatározó
eseménye a szüreti napok voltak. Részt
vettünk a programokat megelõzõ

Egyeztetéseken, a sátor díszeinek
felrakásában oroszlán részt vállaltunk. A
Széchenyi szobornál tartott ünnepségen
tisztelegtünk Széchenyi István elõtt. Aktív
résztvevõi voltunk a szüreti felvonulásnak
felvonulóként, kínálóként, érdeklõdõként, s az
idei évben új feladatként a menet biztonságos
vonulását is segítettük. Mûszaki mentési
bemutatót tartottunk és a gyermekeket
ismertettük a tûzoltói munkával vasárnap
délután, s fõztünk is a hagyományoknak
megfelelõen. S a „hagyományoknak
megfelelõen” vonultunk is a szüreti napok
helyszínérõl, ezúttal egy erdõben keletkezett
tûzhöz, majd tértünk vissza a sátorhoz.
Októberben megkezdõdött az újabb nagy
projekt kivitelezése. A múzeum alapjának
kiásása, szintezése, a betonvas szerelése és
betonozása történt meg. Megvalósult már az
aljzat tükrözése is, most éppen a kavicsozás
van folyamatban. Következõ lépés a zsaluzás
és a betontálca elkészítése lesz. A tél beálltáig
folyamatosan szeretnénk haladni ezzel a
projekttel is. A szertárban folyamatban vannak a
burkolási munkák, már csak két helyiség van
hátra.
Projektnap keretében láttuk vendégül a
sopronkövesdi iskola második és negyedik
osztályát. Egy félórás elõadás és beszélgetés,
valamint fontosnak gondolt információk átadása
után próbálták ki a gyerekek felszereléseinket s
ültek be a fecskendõinkbe. Készültek fotók, s
pozitív visszacsatolások után búcsúztunk a
gyerekektõl és kísérõiktõl.
Ragats Péter
Parancsnok

Civil szféra
Magas rangú elismerésben részesült Nagy László faszobrász

Gyõr
Moson
Sopron Megyei
Önkormányzat Közgyûlése Nagy László
faszobrásznak a kultúra és
hagyományõrzés területén végzett
kiemelkedõ tevékenységéért Dr. Kovács
Pál díjat adományozott. (Németh Zoltán a
megyei önkormányzat elnöke.) A díj átvételét
követõen, Nagy László a következõképpen
nyilatkozott: „Szeretnék köszönetet mondani
országgyûlési képviselõinknek: Dr. Molnár
Ágnesnek és Barcza Attilának akik jól ismerve
munkásságomat , felterjesztettek a Megyei
Önkormányzat legmagasabb díjára.
Köszönöm a Megyei Önkormányzat
Közgyûlésének, hogy az 50 éves alkotói
munkámat e rangos díjjal elismerték.
Konfucius a nagy kínai bölcselõ mondta:
„Válassz olyan munkát, amit szeretsz csinálni
és soha nem kell dolgoznod.”
Én jól választottam. Egész eddigi életemben
az tettem, amit szeretek, amire talán az Isten
teremtett. Jó kedvvel, teljes odaadással,
szívvel lélekkel végeztem, végzem a munkám.
Csak így érdemes.
Foglalkozásom, a faszobrászat lehetõvé tette
számomra, hogy megmutassam ki vagyok, mi
lakik bennem, hogy mire vagyok képes.
Rangomat az alkotásaim adják. Nem vagyok
náluk se több, se kevesebb. Remélem
munkáim kellõen kifejezik, hogy én a szépre
és a jóra törekszem, hogy kiegyensúlyozott,
elégedetten boldog ember vagyok. Mindennél
fontosabb számomra a béke, a nyugalom, a
megértõ és szeretõ család, mely a szükséges
hátteret biztosítja nekem. Ahogy
gyermekeinkben tovább élünk, úgy hiszem,
hogy az általam létrehozott alkotásokban is
tovább élhetek. Õk bizonyítják majd, hogy
éltünk, hogy voltunk.
Minden ember szeretne nyomot hagyni maga
után. Az én mesterségem ezt lehetõvé teszi,
és ez nagy vigasz számomra.”
Nagy László faszobrász munkái interneten is
m e g t e k i n t h e t õ k
a :
www.nagycenkifaszobrász.com címen.

Matiasecné Dr. Tóth Melinda

Civil szféra
Adventi programok 2019

Aktuális

Nagycenki sikerek
2019 „Magyar Kézmûves Remek”
kiállításán, amit Budapesten az expon
rendeztek meg két cenki is díjat nyert a
termékeivel. Lévainé Erdõs Tünde
díjazott munkája patkolt tojás volt.
Marton Ferenc barokk kanapé termékével
érdemelte ki az elismerést. Marton Ferenc
átvehette dr. Parrag Lászlótól az országos
iparkamara elnökétõl az elnöki
aranyérmet, amit a „Magyar Kézmûves
Remek” pályázaton öt alkalommal elért
kiemelkedõ teljesítményéért kapott. Az
idei évben ketten kaptak meg ezt az
elismerést.
Szívbõl gratulálunk mindkettejüknek
az elért eredményekhez, és további sok
sikert kívánunk nekik!

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk
László Margit

1932-2019

Fábiánkovits Józsefné
Sz.: Vass Mária Magdolna 1936-2019
Szommer Rezsõ

1929-2019

Gratulálunk!
Folcz Vencel (2019.07.28.)
Kocsis Ramóna és Folcz Ádám kisfia
Pozsgai Hanna (2019.08.21.)
Bartal Tímea és Pozsgai Gergely kislánya
Kovács Ádám (2019.09.03.)
Karaszek Edina és Kovács Róbert kisfia
Kóta Orsolya (2019.09.08.)
Weinbach Veronika és Kóta Márton György
kislánya
Réczeg Emili (2019.09.23.)
Molnár Krisztina és Réczeg Roland kislánya
Ragats Dóra (2019.09.25.)
Preier Evelin és Ragats Attila kislánya
Szász Adél (2019.10.01.)
Kiss Mirjana Anna és Szász István kislánya
Bedi Kornél (2019.10.11.)
Gyuricsek Nikolett és Bedi István kisfia
Czipetits Máté (2019.10.21.)
Zsugonits Enikõ és Czipetits Róbert kisfia
Rajtar Mirkó (2019.10.24.)
Aradi Linda és Karol Rajtar kisfia

