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FertõRábaköz Képviselet
A GyõrMosonSopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara célja, hogy a német mintához
hasonlóan  egy  olyan  közös  vállalkozói  érdekképviseletet  segítsen  elõ,  ami  hangsúlyos
része lehet a gazdaság mozgatórugójának. Nemcsak szóbeli segítség formájában, hanem
a szolgáltatások tükrében, hiszen tagjaink kedvezményesen juthatnak szolgáltatásokhoz,
akár hivatalos okmányok kiadásáról legyen szó, akár képzésekrõl, amelyet tovább erõsít
más intézményekkel történõ szoros együttmûködés.
A közel jövõbeni célunk, hogy egy helyi fórumot is létrehozzunk, a �Térségi vállalkozók
klub�ja címen, olyan helyi vállalkozókat összeverbuválva, akik a tájegységük sajátosságait
ismerve  ötleteket  oszthatnak  meg  egymással  és  szakmai  fórumokat  tarthatnak  illetve
azokon vehetnek részt a területük gazdaságának fellendítésére a kamara közremûködésével.
Szolgáltatások:
Kamarai szolgáltatások közvetítése
Tanácsadás  a  vállalkozás,  pénzügy,  adó,
pályázat területén.

Széchenyi kártya ügyintézés (beruházási)
Államilag  támogatott  kedvezõ  hitel
lehetõség ügyintézése
Széchenyi Terv Információs Pont

Okmányhitelesítés
Származási  bizonyítványok,  kereskedelmi
számlák  és  egyéb  okmányok  láttamozása
export kiszállításokhoz és pályázatokhoz

Központi ünnepség
2011. szeptember 21én

17:00 Ünnepi mûsor Széchenyi István
születésének  220.  évfordulója
alkalmából

Köszöntõk:
Ivánkovics Ottó polgármester
Jakab István az Országgyûlés alelnöke
Ivanics Ferenc országgyûlési képviselõ

Ünnepi beszéd:
Prof. Dr. Faragó Sándor rektor, Nyugat
magyarországi Egyetem
Az ünnepi mûsort Paárné Kelemen Anikó
tanárnõ  állította  össze, melyet  az  iskola
irodalmi színpada ad elõ.

Nagycenkért Díj ünnepélyes átadása
Ivánkovics Ottó polgármester
2011. évben a díjat Gráf Gyula kapja.

Koszorúzás Széchenyi István szobránál
Közremûködnek  a  Honvéd  Hagyo
mányõrzõ Egyesület tagjai.

Helyszín: Nagycenk, Széchenyi tér

Rendezvényszervezés
Szakmai  tanfolyamok,  fórumok,  tanács
adások, konzultációk.

Vásárok � Kiállítások szervezése

Megyei �Könyvelõi Klub� mûködtetése
Szakmai tájékoztatás, tanácsadás.

Egyéb szolgáltatások
Cégkivonat kiadása, gazdasági elemzések,
igazolás kiadása.
Építõipari regisztráció

Kamarai újság Kisalföldi Gazdaság
Hirdetésfelvétel

Enterprise Europe Network Üzletfejl.
KKVk üzletfejlesztési tevékenységét segítõ
nemzetközi hálózat.

Ausztriai  munkavállalással  kapcsolatos
ügyintézés

Ügyfélfogadás: Nagycenk(Gyár u.2.)
Minden hónap elsõ szerda, 8 11:30
Tóth Erzsébet Tel.: 0620/465 41 44
email: totherzsebet@gymskik.hu
email: fertorabakoz@gymskik.hu

Önkormányzati hírek
Az Alaptörvény Asztala

A  Polgármesteri  Hivatalban  kialakításra
került  az  Alaptörvény  Asztala.  Az  állam
polgárok  lehetõséget  kapnak  arra,  hogy  a
2012. január 1én hatályba lépõ Alaptörvény
ingyenes  példányát  az  asztalon  található
igénylõlap kitöltésével megrendeljék, ezáltal
a  benne  foglaltakat megismerjék. A  kitöl
téssel  kapcsolatban  munkatársaink  állnak
szíves rendelkezésükre.

Idõközi választások Nagycenken

XII. évfolyam 3. szám 2011. szeptember

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõtestülete  2011.  augusztus  4én,
majd  augusztus  18án  megtartott  ülésen
korábbi  döntését  megerõsítve  mandátu
mának  lejárta  elõtt  feloszlatta  magát.  Az
idõközi  választás  idõpontját,  a  feloszlatás
idõpontjától  számított  30  napon  belül  a
Helyi Választási Bizottság határozza meg.
A HVB ülését 2011. szeptember 15én 17
órakor  tartja  a  Polgármesteri  Hivatalban,
amelyen kitûzi a választás idõpontját, az ülés
idõpontjától  számított  60  napon  belüli
idõpontra.  A  választási  törvény  5.  §a
értelmében a választások �  így az  idõközi
helyi  önkormányzati  választások  �
elõkészítésével  és  lebonyolításával
kapcsolatos  állami  feladatok  végrehaj
tásának  költségeit  a  központi  költségvetés
biztosítja. Kivétel  ez  alól,  ha  a  képviselõ
testület  megbízatásának  lejárta  elõtt
kimondja  feloszlását,  ekkor  az  idõközi
választás költségét az önkormányzat viseli
[Ötv. 18. § (3) bek.]. Az idõközi választás
költségei,  a  2010es  önkormányzati
választás  költségeit  figyelembe  véve  kb.
400.000450.000  Ftot  tehetnek  ki.  Az
idõközi  választással  kapcsolatos  értesítés
ekkel kapcsolatban kérem a választópolgár
okat,  hogy  figyeljék  a  település  hirdetõ
tábláján megjelenõ hirdetéseket, valamint a
honlapot.



Önkormányzati hírek
Népszámlálás 2011

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy 2011
október  1    31  között  népszámlálás  lesz
Magyarországon,  Nagycenken.  A
népszámlálásokat  általában  10  évente
tartják,  törvény  szabályozza  a
lebonyolításukat.
A  népszámlálás  olyan  statisztikai
adatfelvétel,  amely  az  ország  minden
minden  lakcímére  és  minden  személyére
kiterjed.  A  népszámlálás  végrehajtási
feladatai a Központi Statisztikai Hivatal és
az illetékes jegyzõ segítségével valósulnak
meg. Az országban 40 ezer számlálóbiztos
segíti a munkájukat.
A  népszámlálás  pontos,  hiteles  adat
gyûjtésen alapul, olyan a társadalmi közügy,
amely megalapozza a közszolgálati szervek
döntéshozatalát.  Ezen  kívül  további
kutatások,  elemzések  alapja  lehet  az
összegyûjtött adathalmaz.
A  népszámlálás  széleskörû  adatfelvételt
jelent, a népesség számán kívül szerepet kap
(a  korösszetétel,  a  foglalkoztatottság,  az
iskolázottság,  az  egészségügyi  adatok,
egyéb adatok).

Háromféleképpen  lehet  eleget  tenni  a
népszámlálási kötelezettségnek:
Október  elsõ  két  hetében,  egészen  16ig
interneten  keresztül  be  lehet  küldeni  az
adatlapot.  Az  errõl  szóló  értesítõt,  és  a
személyre  szabott  belépési  kódot  a
számlálóbiztos  papíron  juttat  el  minden
lakásba. Kérem, hogy a kódot ne dobják el,
hanem õrizzék meg, mert fontos szerepe van
az adatlapok kitöltésénél!
Az  önállóan  kitölthetõ  papírkérdõíveket
szintén  a  számlálóbiztos  juttatja  el  az  ön
lakásába.
A  második  héttõl  kezdve  a
számlálóbiztosok,  az  addig  interneten
beküldött, vagy önállóan kitöltött adatlapok
szolgáltatói  kivételével  felkeresik  a
lakosokat  adatszolgáltatás  végett.  Ez
vonatkozik a hibásan megküldött internetes
és önálló adatszolgáltatókra is.
A számlálóbiztosok igazolvánnyal, jegyzõi
megbízólevéllel rendelkeznek. A bûncselek
mények  megelõzésének  érdekében  csak  a
hivatalos számlálóbiztosoknak szolgáltassa
nak adatot, csak õket engedjék be otthonuk
ba!
Felhívom  figyelmüket,  hogy  az
adatszolgáltatás  név  nélküli  (anonim),  de
kötelezõ. Az  adatszolgáltatás  elmulasztása
szabálysértési eljárást von maga után.
Bõvebb információ: www.nepszamlalas.hu

Intézményi jubilálók:
Nagycenk  Polgármesteri  Hivatalának
köztisztviselõi közül:
Horváth Jenõné ügyfélszolgálati elõadó és
Markóné Kubicsek Erika pénzügyi  elõadó
35 éves közszolgálati jubileumot ünnepeltek.

A  Széchenyi  István  Általános  Iskola
tantestületébõl:
Erdõsi  Ferencé  40  éves  közszolgálati
jubileum után nyugdíjba vonul. Az iskolai
évnyitón  önkormányzati  vezetõk,  egykori
tanítványok,  tanártársak,  néptáncosok
búcsúztatták a jubilálót.

Hüse  Gabriella  igazgató  25  éves
közszolgálati jubileumot ünnepelt.

Nagycenk  Nagyközségi  Önkormányzat
Polgármesteri  Hivatala  nevében  minden
jubilálónak gratulálok!

2011ben Nagycenkért Díjas:
Gráf Gyula asztalosmester

Nagycenk Község Önkormányzata minõsí
tett  többséggel,  több  jelölt  közül Gráf
Gyula  asztalos  mestert tüntette  ki  a
Nagycenkért  Díjjal.  A  Díjat  az  Önkor
mányzat  által  szervezett,  szeptember  21i
központi Széchenyi ünnepségen, Nagycenk
en adják át.

Gráf  Gyula  1948.  jan.  16án  született
Nagycenken.
Anyja Wessely Ilona. Apja id. Gráf Gyula
kádármester,  aki  a  Nagycenki  Iparosok
Társas Körének Elnöke volt.
Wessely Rajmond (nagyapja anyai ágon) a
Nagycenki  Iparosok  Társas  Körének  Elsõ
Elnöke volt.

Gráf  Gyula  asztalosnak  tanult,  1965ben
végzett a tanulmányaival.
1971ben az asztalos mestervizsgát tett.
1979ben ács szakmunkás lett.
1977tõl  iparos  igazolványt  váltott  és
iparosként dolgozott és dolgozik a mai napig
Nagycenken.

1990. augusztusban tevékenyen részt vett az
akkor még Soproni Ipartestület keretén belül
a Nagycenki Iparos Kör megalakításában és
annak  mûködési  szabályzatának
elkészítésében. Az Iparos Körön belül a régi
iparos hagyományokra építve sok tanácsot
adott a mûködéshez. Szervezte lelkesen az
Iparos  Kör  eseményeit  (bálok,  iparos
majálisok).

1991ben Frank Schillerrel együttmûködve
külföldi  tapasztalatokat  begyûjtve
elkészítette és felállította a faluközpontban,
(talán  elsõnek  az  országban)  a Nagycenki
Iparosfát.
Az  Iparosfa  avatáskor  a  falu  plébániáján
õrzött, a Nagycenki IparosokTársas Körének
zászlóját  is  újra  bemutatták  a  katolikus
egyháznak köszönhetõen.

Gráf  Gyula  az  iparos  társas  élet
újraszervezésével  példát  adva  kívánta  és
kívánja  bemutatni  a  mai  napig  az  iparos
tisztességet  és  becsületet,  az  ehhez
kapcsolódó  kultúrát  és  életmódot.  A  mai
napig ezeket az elveket szigorúan vallja.

2008ban  létrehozta  Nagycenken  a  Régi
Mesterségek  Szerszámkiállítását,  amellyel
az volt a célja, hogy egy helyen megõrizzék
a  régi  iparos  mesterségek  szerszámait  és
kultikus  tárgyait,  ezzel  a  jövõ  nemzedék
számára hirdesse az iparosok tevékenységét.

Köszönettel  tartozunk,  hogy  köztünk
munkálkodik, jó egészséget kívánunk!

Horváth László



Iskolai hírek

Iskolánkban  2011.  augusztus  31én tanévnyitó  ünnepség  volt,
amin minden tanuló részt vett. Az elsõsöket ünnepélyesen iskola
tanulóivá avatták.
Csorba  János  alpolgármester  úr  köszöntötte  a  jelenlévõket  és
osztotta  meg  tanévnyitó  gondolatait.  Az  igazgatónõ  beszédében
kérte a szülõket, hogy a nagyobb hatékonyság és eredményesség
elérése  érdekében  legyenek  segítõi  az  iskolában  tanító
pedagógusoknak.
A tanulókat bíztatta, minden lehetõséget ragadjanak meg a tudás
birodalmának felfedezésében. A pedagógusoktól azt kérte, tegyenek
meg  mindent,  hogy  a  diákok  képességeikhez  mérten  a  legjobb
teljesítményt  érjék  el.  Dr.  Réthelyi  Miklós  NEFMI  miniszter
szavaival nyitotta meg a 20112012es tanévet:
,Az iskolában töltött évek adnak lehetõséget arra, hogy szorgalmas
tanulással, a  tanítók és a szülõk harmonikus együttmûködésével,
mind  többen  megszerezzék  azt  a  tudásbeli  biztonságot  és
végzettséget,  amely  az  iskola  utáni  évtizedeket  megalapozza,
biztosítja a szép és értelmes életet".
Az  ünnepség  végén  Csorba  János  és  Horváth  László
alpolgármesterek köszöntötték iskolánk igazgatóját, Hüse Gabriellát
abból az alkalomból, hogy 25 éve van a pedagógus pályán.

Megnyitotta kapuit az iskola

Negyven éve a pályán
A  tanévnyitó keretében került  sor  a nyugdíjba vonuló Erdõsi Ferencné búcsúztatására.
1977 óta dolgozik általános iskolánkban. Elõször az Önkormányzat nevében Csorba János
és  Horváth  László  alpolgármesterek,  Fertõboz  Község  Önkormányzata  nevében  Vida
László köszönték meg több évtizedes iskolánk tanulóiért és a községért végzett áldozatos
munkáját.
Az iskola tanulói virágcsokrokkal vettek búcsút szeretett tanáruktól, tanítójuktól. A Szülõi
Munkaközösség nevében Szabó Zsoltné köszönte meg munkáját.
Tantestületünk  nevében  Horváth  Jánosné  és  Hüse  Gabriella  igazgató  köszönt  el  tõle
megköszönve,  hogy  soksok  éven  keresztül  lelkiismeretesen  dolgozott,  hogy  példát
mutatott emberségbõl, gyermekszeretetbõl, a tanítás iránti elkötelezettségbõl.
Életpályájának elismeréséül a Nemzeti Erõforrás Miniszter Dr. Réthelyi Miklós Pedagógus
Szolgálati emlékérmet adományozott.

Információk az új tanévrõl
Felújításra került a nyár folyamán az iskola aulája és a ,,b� épület
lépcsõfeljárójának lábazati része az önkormányzat jóvoltából.
Új pedagógusok kezdték meg a munkát iskolánkban: Koloszárné
Varga Elvira tanárnõ fizikát tanít 7. és 8. osztályban, Harmath Lajos
tanár informatikát oktat valamennyi évfolyamon, Nagy Ádám tanár
a felsõs évfolyamokon történelmet oktat.
Hagyományainkhoz  híven  ebben  az  évben  is  indultak  nagy
érdeklõdésre  számot  tartó  szakköreink  és  sportfoglalkozásaink:
irodalom,  informatika,  természetbúvár,  helytörténeti,  német
társalgás szakkörök.

Az újságot szerkesztette és tördelte:
  Bognár Tamás
Kiadja:
  Polgármesteri Hivatal, Nagycenk
Nyomdai munka:
  ArtCopy

Felelõs szerkesztõ:
  Horváth László
Szerkesztõ Bizottság tagjai:
  Csorba János
  Dr. Hudomelné Dr. Dózsa Margit
  Matiasec János
  Tóth András



Óvodánk  a  nyári  szünet  után  augusztus
29tõl fogadta ismét a gyermekeket. Zárva
tartásunk  ideje  alatt  lezajlottak  a
karbantartási  és  fejlesztési  munkálatok.  A
nyári  nagytakarítást  az  óvoda  minden
helyiségében  elvégeztük.  A  fõzõ  és  az
iskolai  tálaló  konyha,  a  mosogatók  és
elõkészítõ helyiségek fertõtlenítõ meszelése
megtörtént. Az udvari és a benti ivó kutakat
újra  cseréltettük.  A  konyhai  rész  melletti
területre, (kb. 20 m2re) térburkolat került.
Kiscsoport falainak felújítása megtörtént.
Nagycsoportban a gyermekek asztalait fel
újíttattuk.
A  folyosóra  új  öltözõszekrényeket  készí
tettünk.

Az  elmúlt  tanévben  két  pályázatot
nyújtottunk be. Sajnos az épület tatarozására
kért  építési  anyagokat  nem  sikerült
elnyernünk,  viszont  a  VELUX  Magyar
ország  Kft.  felé  benyújtott  pályázatunk
sikeres  lett,  tõlük  1.500  Eurót  kaptunk
udvari  játék  készítésére,  aminek  telepítése
megtörtént.
A 20112012es tanévben mozgásfejlesztõ
eszközök beszerzését tûztük ki célul.

A kis és középsõ csoportszobák aljzatának
cseréje egyre sürgetõbb feladat.
Amennyiben  lehetõségünk  lesz  ebben  az
évben is pályázni kívánunk az épület külsõ
szigetelésének és tatarozásának megvalósí
tásához építõanyagra.

Az örvendetesen megnövekedett gyermek
létszám  miatt  fektetõk,  székek,  óvodás
asztalok vásárlására lesz szükség.
Ebben  a  tanévben  gyermeklétszámunk  a
három korcsoportban  év  végéig  várhatóan
85 fõ lesz.
Csoportmegoszlás és a dolgozók csoport
okhoz történõ beosztása:
Kiscsoport:
gyermeklétszám 32 fõ
óvónõk: Bugledits Péterné, Vágvölgyi
Ottóné, dajka: Varga Károlyné
Középsõ csoport:
gyermeklétszám: 26 fõ
óvónõk: Rujavecné Jókuthy Zita, Czákler
Istvánné, dajka: Egresits Mártonné
Nagycsoport:
gyermeklétszám 27 fõ
óvónõk: Godáné Kemény Andrea, Nemes
Viktória, dajka: Sipos Ferencné

Fõzõkonyhánk az óvodásokon kívül ebben
az évben 72  iskolás gyermek, 14 szociális
étkezõ,  és 18  fõ pedagógus étkezését  látja
el.
Óvodánkban  lehetõség  van  a  lakosság
számára ebéd elvitelére. A vendégebéd ára
619,  Ft.  Az  önkormányzati  határozattal
rendelkezõ  szociális  étkezõknek  (pl.
nyugdíjasoknak) 400, Ft.
Tanévnyitó  szülõi  értekezletünket  2011.
szeptember 29én 17 órai kezdettel tartjuk,
amelyre  szeretettel  várjuk  azoknak  a
gyermekeknek  a  szüleit  is,  akik  már
beíratták gyermeküket intézményünkbe, de
csak késõbb kezdik meg óvodás éveiket.
Nemes Viktória

Óvodai hírek

Sikeres volt a Nagycenkrõl elszármazottak találkozója

2011.  augusztus  20án  elsõ  alkalommal  került  megrendezésre  a  sportcsarnokban  a
Nagycenkrõl Elszármazottak Találkozója. A színes eseményen közel kilencvenen vettek
részt, akik közül kb. ötvenen voltak az elszármazottak, illetve az õ leszármazottaik. Sok
vendég  érkezett  Sopronból,  Gyõrbõl,  illetve  vonzáskörzetükbõl.  Voltak  Veszprémbõl,
Budapestrõl, Dunaújvárosból, Miskolcról, Balatonfüredrõl, Pápáról és Bécsbõl is. Nagy
öröm  volt  látni  és  hallani  a  régi  ismerõsök  egymásra  találását,  régi  történetek
felelevenítését.
Többen  a  szülõi  házukhoz  is  ellátogattak,  valamint  elhunyt  szeretteik  sírhelyeit  is
felkeresték.  Nagy  érdeklõdés  kísérte  a  Nagycenki  Füzetek  köteteit  is,  különösen  a
hamarosan  megjelenõ  VII.  kötet  beharangozóját,  ami  azt  mutatja,  hogy  az
elszármazottaknak is legalább annyira fontos Nagycenk múltja és jelene, mint az itt élõknek.

Az egész napos program a búcsúi szentmisével kezdõdött, majd a kötetlen beszélgetések,
ismerkedések  után  Ivanics  Ferenc  országgyûlési  képviselõnk  köszöntötte  az
egybegyûlteket, méltatva a rendezvény fontosságát minden település  különösen Széchenyi
faluja  számára. Gráf Gyula ötletgazda és egyben fõszervezõ a széles támogatói kört és
az összefogás jelentõségét emelte ki szavaiban.
Ezt követõen az ebédre került sor, melyet a négy helyi étterem ajánlott fel, majd Medgyesi
Ernõné cukrászmester finomságait kóstolhatta meg a közönség. Közben jó ebédhez szólt
a  nóta    Horváth Antal  és  zenekara muzsikált.  Keszei  István  fényképeket mutatott  be
Nagycenkrõl, a költészet szerelmesei pedig Gergye Attila saját költeményét, majd Radics
Péter elõadásában Wass Albert versét hallgathatták meg.
Nagy sikert aratott a Czenki Hársfa Néptánc Együttes mûsora és a Nagycenki Füzetekben
szereplõ Csenár Imre bácsi és Horváth János bácsi visszaemlékezése is.
A sportcsarnokban rögtönzött kiállítás keretében bemutatkoztak a nagycenki mûvészek,
alkotók is: Szekendy Szaniszló, Busch József, Dedinszky Márta, Nagy László.
A  színes  program  délutáni  nótázással,  majd  az  esti  bállal  zárult,  ahol  a  Golden  Boys
együttes zenélt.

Köszönjük szépen a támogatóknak, segítõknek, hogy közös összefogással hozzájárultak a
rendhagyó rendezvény sikeréhez.
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2011. szeptember 18. (vasárnap)
17:00 Szilasi Alex zongoramûvész koncertje a Liszt év alkalmából
Program: Csárdás Obstinée
                   RossiniLiszt:Tell Vilmos nyitány
                   Deszdúr Consolation
                   Orage
                   Funerailles
                  12. rapszódia
Helyszín: Nagycenk Emlékmúzeum
Belépõjegy: felnõtteknek 1000, Ft, nyugdíjasoknak, diákoknak: 500, Ft
Szervezõ: Országos Széchenyi Kör

2011. szeptember 21. (szerda)
8:00 � 13:00 Koszorúzás Széchenyi István szülõházánál Bécsben
    Indulás a Széchenyi térrõl, busszal.

Szervezõ:  Nagycenk  Nagyközség  Önkormányzata,  Nyugatmagyarországi
Egyetem Széchenyi István Nagycenki Lovasképzési Központ

9:30      Széchenyi Veterán Emléktúra � résztvevõk megérkezése Szegedrõl Nagycenkre
Helyszín: Nagycenk Széchenyi tér
Szervezõ: Szegedi Autó Motor Veterán Klub, Soproni Autó Motor Veterán Klub

15:00 Nagycenki Széchenyi István Akadémia
Elõadó: Jakab István az Országgyûlés alelnöke, az Országgyûlés Mezõgazdasági
bizottsága  alelnöke,  az  Országgyûlés  Erdészeti  albizottságának  elnöke,  a
MAGOSZ elnöke:
�A  vidék  élni  akar!�  Nemzeti  Vidékstratégia   rendezvény  a  mezõ  és
erdõgazdálkodóknak, a lovat tartóknak.
Helyszín: Emlékmúzeum
A rendezvényen való részvétel ingyenes.
Szervezõ:  Nyugatmagyarországi  Egyetem  Széchenyi  István  Nagycenki
Lovasképzési Központ

17:00 Ünnepi mûsor Széchenyi István születésének 220. évfordulója alkalmából
              Köszöntõk:
    Ivánkovics Ottó polgármester
    Jakab István az Országgyûlés alelnöke
    Ivanics Ferenc országgyûlési képviselõ

Ünnepi beszéd:
    Prof. Dr. Faragó Sándor rektor, Nyugatmagyarországi Egyetem

 Az  ünnepi  mûsort  Paárné  Kelemen  Anikó  tanárnõ  állította  össze,  melyet  az
 iskola irodalmi színpada ad elõ.

Nagycenkért Díj ünnepélyes átadása
    Ivánkovics Ottó polgármester
             2011. évben a díjat Gráf Gyula kapja.

             Koszorúzás Széchenyi István szobránál
Közremûködnek a Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület tagjai.

    Kérjük koszorúzási szándékukat pr@nagycenk, vagy 99/360012 telefonon
    jelezni szíveskedjenek, a koszorúzó nevével és titulusával!

    Helyszín: Nagycenk, Széchenyi tér
    Szervezõ: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata, Nyugatmagyarországi
    Egyetem Széchenyi István Nagycenki Lovasképzési Központ

18:30   Old Timer Party
    Helyszín: Fedeles Lovarda Nagycenk
    Szervezõ: Széchenyi Veterán Emléktúra résztvevõi
    Ingyenes program.

www.nagycenk.hu
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2011. szeptember 22. (csütörtök)
19:00   Kiss Stúdió Színház elõadása (Nagyváradról)
    Élni és nagyra nõni! Széchenyi István emlékezete

    Helyszín: Polgármesteri Hivatal Díszterem
    Ingyenes program.

    Szervezõ: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata, Nagycenkért Alapítvány

2011. szeptember 23. (péntek)
18:00 Liszt jótékonysági célú hangverseny a Mauzóleum javára
    Elõadó: Dr. Enyedi  József muzikológus a  szatmárnémeti Szt.  József  templom
    orgonistája
    Helyszín: Nagycenk, Mauzóleum
    Szervezõ: Országos Széchenyi Kör

18:00 � 24:00 Kutatók Éjszakája

    Helyszín: Nyugatmagyarországi Egyetem Széchenyi István Nagycenki
    Lovasképzési Központ; Nagycenk, Kiscenki u. 3.
    Szervezõ: Nyugatmagyarországi Egyetem Széchenyi István Nagycenki
    Lovasképzési Központ

2011. szeptember 24. (szombat)

9:00 � 15:00 Széchenyi István Díjugrató Emlék Verseny

    Helyszín: Nyugatmagyarországi Egyetem Széchenyi István Nagycenki
    Lovasképzési Központ lovas pályája; Nagycenk, Kiscenki u. 3.
    Szervezõ: Nyugatmagyarországi Egyetem Széchenyi István Nagycenki
    Lovasképzési Központ

20:00   Nagycenki Széchenyi Bál
    Helyszín: Nagycenk Széchenyi Kastély
    Szervezõ: InterAMG Produkció Kft.
    Belépõdíj: 12.000, Ft/fõ
    A bál háziasszonya: Rossana Potenza

Az Emléknapok ideje alatt az Országos Széchenyi Kör tagjai tartanak tárlatvezetést az Emlékmúzeumban
Nagycenken!

Rendezvényeinken minden érdeklõdõt nagyon sok szeretettel várunk!





SPORT

2011.  július  23án  rendezték  a  Széchenyi
Vágtát,  a  Nemzeti  Vágta  nagycenki
elõfutamát. Az idõjárás nem volt kegyes a
szervezõkhöz  most  sem,  ennek  ellenére  a
futamok megrendezésre kerültek.
Lebonyolították az elõ és középfutamokat,
majd  az  esõszünetekben  megtartották  a
bemutatókat,  fellépett  a  �Czenki"  Hársfa
Néptáncegyüttes,  lovas  és  csikósbemutató
szórakoztatta a közönséget. Kora délután ért
véget a rendezvény a rossz, esõs idõ miatt,
így  a  középdöntõ  eredményeit  figyelembe
véve hozták meg az eredményt.
Díjazottak:
 I. hely: Lendvai Róbert  Glóbusz nevû
lovával
  II.hely:  Németh  Gábor    Próféta  nevû
lovával,
 III. hely: Barbora Zsilikova   Bonaqua
nevû lovával.

Széchenyi vágta beszámoló

GyõrMosonSopron Megyei
Díjlovagló Bajnokság Döntõje

2011.  szeptember  1718án  rendezik
Hidegség,  Ilona  majorban  a  Megyei  Díj
lovagló Bajnokság döntõjét.

A Megyei Bajnokság állása a döntõ elõtt:
Megyei Bajnokság Díjlovagló Bajnoka:
1. Horváth Ágnes (Horváth & Lukács LK)
2. Olteán Karina (Dénesmajor LK.)
3. Komjáthy György (Ádám Zoltán LK)
Megyei Ifjúsági Bajnokság Bajnoka:
1. Vadon Sára (Vadon LK.)
2. Dezsõ Fanni (Horváth & Lukács LK.)
3. Herczig Alexandra (Krisztina LK.)

Megyei Bajnokság Legeredményesebb
Lovasa:
1. Horváth Ágnes (Horváth & Lukács LK.)

Megyei Bajnokság Legeredményesebb
Díjlovagló Klubja:
1. Horváth & Lukács LK.

Az Országos Vadászkamara minden évben,
vadászati  témában  országos  rajzpályázatot
hirdet.  Erre  nevezte  be  alkotását
településünkrõl Egresits Péter. Az elkészült
pályamûvet  Gyõrbe  küldte  be.  Az
eredményhirdetés  2011.  augusztus  27én
volt Szanyban, a megyei vadásznapon.
700 beküldött rajzból Peti munkája az elsõ
15 díjazott között szerepelt.
Ezúton  is  gratulálunk  neki,  és  kívánunk
további sikereket számára!

HIREK INNENONNAN

Nagycenki  lány Kovács Tímea  lett  2011. 06. 06án a nap
szépe a Kisalföld megyei napilapban.

 Utána jelentkezett egy internetes fotóversenyre, ahol a fõdíj
egy  balatoni  fotózás  volt,  ezt  megnyerte,  amelyhez
gratulálunk!

A fotózás Balatonfüreden 2011. augusztus 21én már meg
is történt, a képeket dr. Nagy Attila harkai fotós készítette
el.

Kedves Gyerekek! Az idei évben is nagy kíváncsisággal várjuk írásaitokat, hogy ebben az
évben  is  kiderüljön  majd,  ki  Nagycenk  ifjú  tollnoka!  Írásaitokat  beküldhetitek
pr@nagycenk.hu címre, vagy leadhatjátok az iskolában.

Köszönet a Véradóknak és a Támogatóknak!

A Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete nevében köszönetemet és
hálámat fejezem ki elsõsorban  a véradóknak, illetve mindazoknak
akik  anyagi  támogatásukkal,  munkájukkal,  szervezéssel,  a
véradáshoz  szükséges    helyiségek  biztosításával    hozzájárultak
véradásunk sikeréhez.
A kánikula ellenére 58an vettek részt a második véradáson. Kérem, hogy a harmadik
véradásra is jöjjenek el minél nagyobb számban, hogy az évvégi ünnepek alatt biztosítva
legyen a vérellátás. Külön szeretettel várjuk a 18. életévüket betöltõ fiatalokat, hogy Õk
is megtapasztalhassák  az önzetlen segítés felemelõ érzését.
Következõ  véradás  ideje:  2011.  december  22.    Mindannyiuknak  jó  egészséget,
munkájukhoz , tanulmányaikhoz sok sikert kívánok: Horváth Jenõné titkár

ANYAKÖNYVI HÍREK

Anda Dániel (2011.07.24.)
  Kocsis Anett és Anda János kisfia

Visi Lajos (1943)
 Pálmai Anna férje
Nemes Róza (1921)
 Pölcz Béla Özvegye
Markó József (1934)
 Markó Antal és Tóth Mária szülõk fia
Markó András (1934)
 Kirkovits Anna férje
Jagodits Lajos (1954)
 Jagodits Lajos és Kirkovits Ilona szülõk fia
Winkler Imre (1955)
 Winkler Zsigmond és Kocsis Mária fiaPe
Pete Mária (1950)
 Simon László felesége

Búcsúzunk Bizzer István tanítónktól

Szomorúan  tudatjuk  a  hírt,
hogy  Fertõbozon  elhunyt
iskolánk  korábbi
munkatársa,  Bizzer  István
(1928  �  2011)   tanító,  aki
több  évtizeden  keresztül
tanított a nagycenki
általános  iskolában.  Híres  volt
felkészültségérõl,  kellõ  szigorúságáról,
következetességérõl,  és  egyben  a  diákok
iránti szeretetérõl. Ezen kitûnõ pedagógusi
tulajdonságaiért  a  gyermekek  és  szüleik
nagyon  tisztelték,  szerették.  A  család
fájdalmában  a  Széchenyi  István Általános
Iskola  munkatársai,  a  Nagycenki
Önkormányzat  és  az  egykori  diákok,
pedagógus  társak  egyaránt  osztoznak.
Köszönjük Tanító Úrnak, hogy generációkat
nevelt tisztességre, becsületre!


