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FARSANGOLTUNK - III. Jelmezbál és Egyházközségi bál 

A nagycenki civil szervezetek nevében 
szeretném megköszönni a január 16-án 
megrendezett jelmezbálon való részvételt 
minden vendégünknek. Köszönöm a bál 
szervezésében közremûködõk munkáját, a 
szponzorok anyagi támogatását, a 
felajánlott tombola nyereménytárgyakat, 
melyek mind hozzájárultak a rendezvény 
sikeres lebonyolításához, ezáltal célunk 
eléréséhez. A tombola 300 000 Ft-os 
bevételével ebben az évben a nagycenki 
Aranypa tak  Óvodá t  t ámoga t tuk .
Köszönöm az eddig biztosított támogatást 
és segítõ közremûködést.              

A 2016. január 16-án tartott III. Farsangi 
Jelmezbál tombola bevételét a rendezõk 
az Aranypatak Óvodának ajánlották fel.
Szeretném megköszönni a Friends of 
Europe Nagycenk Egyesületnek, a 
Nagycenki Civil Szervezeteknek, a bál 
résztvevõinek és fõtámogatójának, 
Nagycenk  Nagyközség  Önkor-
mányzatának a nagyvonalú adományt. 
A 300.000 Ft-ot az óvodába járó 
gyermekek érdekében használjuk fel.

2016 szökõév nagyon rövid farsangi 
idõszakkal. Az Egyházközség és az 
Ö n k o r m á n y z a t  á l t a l  k ö z ö s e n ,  
hagyományosan a nagyböjt kezdete elõtti 
szombaton szervezett jótékonysági bálra 
február 6-án került sor. A bál bevételét 
minden évben egy elõre meghatározott 
célra fordítottuk, fordítjuk. Az idei bál 
mottójául - különös tekintettel a Széchenyi 
évre  a következõ idézetet választottuk a
gróftól: “Tõlünk függ minden, csak akarjunk”  
Ennek szellemében ebben az évben a 
templom orgonáját szeretnénk megjavíttatni, 
hogy még szebben szóljon az „öreg hangszer”.
Elmondhatjuk, hogy nagyon jó hangulatú 
és eredményes bált hagytunk magunk 
mögött, mely nem valósulhatott volna 
meg az Önök támogatása nélkül.  
Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik személyesen vettek 
részt a jótékonysági bálon, valamint akik 
támogatói jegy vásárlásával, adománnyal, 
sok-sok tombola tárgy felajánlással, 
munkájukkal járultak hozzá a bál sikeres 
lebonyolításhoz,  Széchenyi szerint „Egynek 
minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen”!
Isten fizesse meg jóságukat és önzetlenségüket!
Találkozzunk 2017-ben is!

Szalai Gábor atya 

és a Plébánia Tanácsadó Testülete     

Köszönetnyilvánítás Köszönet a felajánlásért!

Dr. Tóth Melinda
          Elnök
Friends of Europe 
Nagycenk Egyesület

Köszönettel:  

Nemes Viktória 
óvodavezetõ

Köszönetnyilvánítás

A  III.  Jelmezbálon  a  2016-os  bálkirálynõ  és  bálkirály  
a  tavalyi  gyõztesektõl  vehette  át  az  elismerést.

Közmûvelõdés

Húsvéti játszóház

Gyerekek és felnõttek is találnak 
kedvükre valót a játszóházban.

Készítünk tavaszi virágokat, virágos rétet 
papírból, nyusziálarcokat, masnipillangós, 

nyuszis és virágos díszeket, képeket…
Húsvéti kalácsot fonunk és sütünk …

Várjuk a gyerekeket, szülõket, nagyszülõket 
egy közös húsvétváró alkotásra!

Március 12. szombat 10-12.30 h
Alkotóház

(Nagycenk, Kiscenki u. 20.)

Locsolóbál
március 27-én /húsvét vasárnap/ 

a sportcsarnokban 20 órától

Zenél 

a Music Club

Rengeteg 

meglepetéssel, 

tombolával, 

büfével várjuk 

vendégeinket. 

Belépõ:
Elõvételben: 2000ft
Helyszínen: 2500ft

:Jegyek megvásárolhatók
Pölczné Márti (százforintos bolt), 

Kiscenki bolt

Nagycenki Díszgalambász Szakosztály

Mindenkit  szeretettel  várunk!



Önkormányzati  hírek          

Életének 67. évében elhunyt Brummer Gábor. 
Brummer Gábor a rendszerváltozás utáni 
elsõ, szabadon választott képviselõ-testület 
tagja, összesen 12 évig tevékenykedett 
önkormányzati képviselõként, és hosszú 
éveken át a község közéletének meghatározó 
tagja volt.

Nyugodjék békében!

Meghívó

SZÉCHENYI
225 ÉVE SZÜLETETT                                    

 

A Nagycenki Egyházközség és Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt a Széchenyi-emlékév keretében sorra kerülõ,

“Széchenyi az európai államférfi” címû rendezvényre.

Beszédet mond Csáky Pál, Szlovákia Európai Parlamenti képviselõje.

A rendezvény után 18 órakor ünnepélyes szentmise a templomban magyar nemzetünkért.
A szentmise szónoka Markovics Milán fõhadnagy, tatai tábori lelkész. 

Idõpont: 
2016. március 5. szombat 17 óra

Helyszín:
Széchényi Mauzóleum

EMLÉKÉV
SZÉCHENYI ISTVÁN  
                         

2016. szeptember 21-én lesz 225 éve 
annak, hogy Széchenyi István gróf 
megszületett. Ez az évforduló lehetõséget 
ad arra,  hogy ismerkedhessünk,  
elmélyülhessünk egy olyan magyar 
gondolkodó, politikus, tenni akaró és 
tudó fõnemes életmûvében, vagy annak 
egyes részleteiben, aki maradandót, máig 
ható és látható életmûvet alkotott és 
hagyott ránk. Egy eszmeiséget, amiben 
központi szerepet játszott a hazaszeretete, 
a kitartás, az erkölcsök tisztelete. Ezeket 
az elveket vallotta és követte, és ezek 
máig sem veszítették érvényüket.
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, 
és munkálkodhass a jövõn.” A múlt 
ismerete nélkülözhetetlen, ismernünk és 
becsülnünk kell múltunkat. Tanuljunk 
Széchenyi Istvántól, hiszen írásai, 
a l ko t á sa i  a  mának  i s  s zó lnak .  
E célok alapján hirdeti meg egyesületünk,
a Friends Of Europe Nagycenk Egyesület 
az „Itt alkotni, teremteni kell” címû 
pályázatot a következõ témákban:

Pályázati  felhívás  -  „Itt  alkotni,  teremteni  kell”

Korcsoportok: 
- 6-12 évesek, - 13-18 évesek,

- felnõttek

A pályázat zárása és eredményhirdetés: 
2016. május 14., Alkotóház, Kiscenki u.

Minden kategóriában I., II., III. 
é s  k ü l ö n  d í j a t  o s z t u n k .  
A beérkezett munkákból május 14-én 
kiállítás nyílik a nagycenki Alkotóházban.
A pályázók a pályázatok beadásával 
egyúttal hozzájárulnak, hogy a pályázatra 
érkezett alkotásaikat a Friends of Europe 
Nagycenk Egyesület a késõbbiekben 
szabadon felhasználja.

A pályamunkákat postán vagy személyesen 
kérjük eljuttatni a következõ címek egyikére.
·Friends of Europe Nagycenk Egyesület
9485  Nagycenk,  Dózsa  krt.  16.
·Nagycenk Nagyközség Önkormányzata,
9 4 8 5  N a g y c e n k ,  G y á r  u .  2 .   
(kapcsolattartó Lukácsné Kolonits Zsuzsanna)

Az alkotás címét, a szerzõ nevét és 
elérhetõségét minden esetben kérjük csatolni!
Beérkezési határidõ: 2016. április 15. 

Friends of Europe 
Nagycenk Egyesület

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 
Széchenyi István Pályázati Alap 2016. 
címmel az idei évben is pályázatot hirdet 
Nagycenken megvalósuló programok, 
r e n d e z v é n y e k  t á m o g a t á s á r a .
A pályázati kiírás és a pályázati 
dokumentáció  megtalálható  itt:
h t t p : / / w w w . n a g y c e n k . h u  
To v á b b i  i n f o r m á c i ó  k é r h e t õ :  
Bugledich Attila, tel.: 06/30/868 1442, 
e-mail: alpolgarmester@nagycenk.hu

Pályázati  felhívás 

1. Széchenyi István utolsó alkotása, a 
nagycenki Szent István Plébániatemplom

2. Hársfasor
Széchenyi Béla és felesége síremléke

3. Széchenyi öröksége
Kategóriák: 

·írásmû (szépirodalom, tanulmány)
·képzõmûvészet (technikai megkötés nélkül)

·fotó (papír alapon, 21*30-as méretben, 
maximum 5 fotó/pályázó)

Zenei készségfejlesztõ foglalkozásra hívjuk 
az óvodásokat, kisiskolásokat és a szülõket! 

A foglalkozásokon rejtetten zenei alapokat 
tanulnak a gyerekek, teret adva az 
ösztöneikben rejlõ zenei megnyilvánulásoknak. 
A szülõk aktív részvételére is számítunk!

A foglakozáson való részvétel ingyenes, 
de elõzetes bejelentkezéshez kötött.

Jelentkezni lehet telefonon vagy személyesen 
a  könyvtár  nyitvatartási  idejében 
Benke Évánál (tel.: 30/695 40 49); vagy 
e-mail: (benke_eva@freemail.hu).

Életszépítõ Mûhely – Szülõk Iskolája

Zenei bújócska 
ösztönzene gyerekeknek

Március 5. szombat
Községháza alagsori

elõadóterme
óvodásoknak 15-15.50 h

kisiskolásoknak 16-16.50 h

Elõadó: 
Udvari Kitti zenepedagógus

Helyszín: 
a községháza alagsori elõadóterme

(bejárat az Iskola u. felõl)



Közmûvelõdés

Egy 180 évvel ezelõtti naplóbejegyzés margójára

Huiber  Edit
történész

„1836. 02. 04. korán reggel a krisztinavárosi 
plébánoshoz. Meggyóntunk és megáldoztunk 
Crescence-szal. Lelkem felette megnyugodott. 
Kocsin haza Crescence-szal. Félixnek sokat 
kell szaladgálnia a diszpenzációk miatt. 
Crescence-nál eszem. 7 elõtt nálunk 
gyülekeznek. Én Ribordyval és Geyzával 
kocsizom a Krisztina-kápolnába. Megvárom 
Crescence-t. Végigmegyek vele az egész 
templomon. Igen méltóságosan és határozottan 
viselkedünk (!)… Este Marie-nál. Az én tanúim  
Keglevich Gábor, Lederer (parancsnok), 
Prónay Albert; Crescence-éi: Zichy Laci, 
Zichy Henrik  Waldstein János  mivel azonban 
õ nem volt jelen, helyette Dessewffy A[urél].”
E feljegyzést olvashatjuk Széchenyi 
naplójában a jeles nap esemény soráról, 
amikor csaknem 12 évi plátói szerelem 
után nõül vette Maria Crescentia Caroline 
Maximiliana von Seilern und Aspang 
grófnõt, gróf Zichy Károly özvegyét.
A grófnõ a morvaországi Brno-ben 1799. 
május 13-án született, Christian Ignaz Karl 
Andreas Augustin Jakob Josef von Seilern 
Aspang (1756-1806) és Marie Maximiliane 
Ferdinanda Josepha Franziska Johanna 
Nepomucena von Wurmbrand Stuppach 
(1770-1838) hetedik, legkisebb gyermekeként. 
A család tagjai magas tisztségeket és hivatalt 
töltöttek be, és kitûntek az uralkodóházhoz 
való hûségükkel, amiért 1684-ben lovagi, 
majd 1693-ban bárói rangot, végül 1713-
ban grófi címet kaptak. Majd 1715-ben
magyar grófokká is fogadták õket.
Crescentia apja korai halála után 1808-tól 
zárdában nevelkedett. A zárdai évek után 
a társasági élet kiemelt szépsége lett. A 
bécsi és a családi birtok Lukov vidéki 
körében feltûntek az elsõ udvarlók. 
Crescentia azonban a néhány éve 
másodszor is megözvegyült ifj. Zichy 
Károlynak nyújtotta kezét. A nálánál 
csaknem huszonegy évvel idõsebb gróffal 
1819. aug. 3-án Bécsben kötött házasságot, 
és a fiatal grófnõ egyszerre hét gyermek 
mostohaanyja lett. A gróf elsõ feleségétõl, 
a korán elhunyt gr. Eszterházy Franciskától, 
Fannitól (1784-1804) egy, és a második 
feleségtõl gr. Festetich Juliannától (1790-1816) 
hat gyermeknek. Néhány évvel késõbb már
háromgyermekes ifjú feleség (1822-ig 
három gyermekük született), amikor ismét 
visszatér a bécsi  társasági életbe.
Széchenyi Zichy Károly kamaraelnök 
harmadik feleségét, a kor legszebb asszonyát 
az 1824. augusztus 24-i bejegyzésében említi 
meg elõször. 

A naplójában a találkozóról csak ennyit 
olvashatunk: „nach Carlburg. Crescence 
fahrt im Eilwagen!” Oroszvárra (utazik) 
Crescence gyorskocsival utazik. A 
következõ, szept. 2-i bejegyzésben már 
a szerelemre lobbant ifjú nyilvánult meg. 
„Crescence virul mint a rózsa …” a 
folytatás ma már nem olvasható, hiszen 
Tasner Antal (1808-1861), a gróf titkára 
(1839-1860) Széchenyi kérésére törölte 
az  esetlegesen  nem  megfelelõ,  
kompromittáló bejegyzéseket a Naplóból.
Széchenyi korábbi zavaros nõügyei 
Crescentiával történt megismerkedése 
után megváltozott. Az addig csapongó 
szerelmi élete megállapodott, rajongása 
egy nõ felé fordult, aki ekkor már férjezett 
és  tíz  gyermek  (mostoha)anyja.  
A társasági körökben a kicsapongásairól 
ismert fiatal gróf kezdeti, és talán provokatív 
közeledésére közvetlen környezete is felfigyelt.
Az 1825. évi báli szezon naplóbejegyzései 
jól mutatják Széchenyi rajongását szíve 
választottja felé. Azonban Crescentia 
látszólag tudomást sem vett a hódolójáról, 
a választott hölgy a hûséges házastárshoz 
méltóan utasította el a közeledést. 1825. 
február 12-én tartott bálról ezt olvashatjuk: 
„Kis estély Est[erházy] Teréznél.  Cres[cence]
 [  ]  rám sem nézett, nem is szólt hozzám. ...”
Ezután a bejegyzés után az erényes 
asszony elutasításáról szólnak a sorok. 
A gróf távolról csodálta szíve választottját 
és leveleivel próbált közelebb kerülni 
hozzá, de Crescentia felbontatlanul 
küldte  vissza  hódolója  leveleit.
A fordulatot talán 1825. április 18-i 
bejegyzés mutatja, bár Tasner gondos 
keze itt is törölt az eredeti bejegyzésbõl, 
de a megmaradt sor azt mutatja, hogy az 
örökké szerelmes gróf szíve választottjáért 
változtat addigi életén.  „[…] Úgy látom, 
Crescence miatt a legszebb gyõzelmet 
arattam magamon. [  ]” Azonban a hûséges 
feleség továbbra se méltatja figyelemre.
A gróf az év további részét Franciaországban, 
majd Olaszhonban töltötte, csak szeptember 
4-én találjuk újra magyar földön, és Bécsbe 
9-én tért vissza, 10-én mások társaságában 
Crescentiával ebédelt. A bejegyzések alapján 
rajongása nem szûnt meg, de tiszteletben 
tartotta, sõt már figyelt rá, hogy szíve 
választottja házasságban él, és megóvja 
becsületét, jó hírét. Az 1825. évi országgyûlés 
eseményeit lejegyzõ bejegyzések között is 
ott találjuk a szerelméért vívódó gondolatait, 
és azt a felismerést, amellyel a hölgy 
elvárásainak is megfelelhet.

„… Kegyed engem máris jobb emberré tett  
Ah, ha honfitársaimnak és felebarátaimnak 
valaha is igazibb szolgálatokat tehetnék, 
mint amilyeneket eddig tettem: Kegyed 
mûve volna. Önnek nem ellenszenves lenni, 
ön által becsült, és testvérként szeretve 
lenni  [ ].” írta az 1825. október 22-i naphoz. 
Ez a szerelem a gróf életét is megváltoztatta. 
Céljává vált nagy tetteket végrehajtani 
a haza érdekében, amellyel szíve hölgyének 
elismerését is megszerezheti, amellyel meg 
is hódíthatja õt. Ennek elsõ lépése az 
1825. november 3-án az országgyûlés 
kerületi ülésén a magyar nyelv mûvelése 
érdekében  te t t  fe la jánlása  vol t .
Az ezt követõ idõszakban - mire 
reménytelen szerelmük beteljesülhet - a 
gróf számtalan nagy tettet vitt véghez, 
amellyel  nem egyszer  Crescentia  
elismerését, támogatását is kivívta.
Crescentia férje, ifj. Zichy Károly 1834. 
december 15-én meghalt, az özvegy ekkor 
hetedik gyermekével, Ilonával volt terhes 
(Ilona sírja  a  cenki  temetõben a 
Mauzóleumtól jobbra a kerítés mellett 
található). Széchenyi István csak ezután 
a jegyességük alatt tudta meg, hogy 
szerelme nem volt viszonzatlan csak 
a társadalmi elvárásnak és az erkölcsnek 
megfelelni akaró asszony titkolta ezt. 
„Tíz év óta, amióta szeretni tudok, szívem 
egészen az öné, esküszöm erre. … 
Tudhatja 10 év óta mennyi kínt állottam ki, 
csak az ön iránt való vonzalom éltetett.” 
olvasható  két  1835  októberében  
S z é c h e n y i h e z  í r ó d o t t  l e v é l b e n .  
A gyászév leteltével került sor a neves 
napra, másnapról a gróf ezt írta: „Boldog, 
nagyon boldog vagyok. Boldogabb, mint 
lehetõnek hittem!” Ez az eufória napokon, 
heteken keresztül elkísérte.



Sport - labdarúgás Önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek

A köhögés két fajta lehet, egyrészt produktív, 
amikor jól hallhatóan váladékot köhög fel a 
beteg, és inproduktív, amikor „szárazon” köhög.
Mi a  tennivaló  i lyen  esetben?
Nem mindegy, mióta észlelhetõ köhögés, 
melyik napszakban a legkifejezettebb, 
dohányzik-e a beteg, vagy valaki a 
környezetében, együtt jár-e náthával, volt-e 
láza, szed-e valamilyen gyógyszert és milyen 
egyéb, esetleg idült betegsége van?
A hûvös évszakban észlelhetõ köhögés 
leggyakoribb oka a felsõ légúti gyulladás. 
Vírusfertõzés esetén a piros torok többnyire 
erezett, esetleg hólyagocskák láthatók rajta. 
Bakteriális Streptococcus fertõzésben 
haragos vörös a garat nyálkahártya. 
Gyógyszeres kezelés: Vírusos eredetû 
g y u l l a d á s b a n  a  h e l y i l e g  h a t ó  
antiszeptikumok (Mebucain, Septofort, 
Glycosept, Tantum verde) adása elegendõ. 
Bakteriális gyulladásban helyileg Bioparox, 
Dorithricin, elõrehaladott esetekben szájon át 
antibiotikum javasolt. Ingerköhögésre 
Erigon, Neocitrál, Sinecod, Libexin, Coderit 
s zükséges ,  me lyek  cen t r á l i s  é s  
p e r i f é r i á s  k ö h ö g é s c s i l l a p í t ó k .
A rohamokban  jelentkezõ  száraz  
ingerköhögésnek egyéb oka is lehet 
(félrenyelt idegentest, szamárköhögés).
Az orrváladék vírusfertõzés esetén vízszerû, 
híg. Késõbb, ha bakteriálisan felül
fertõzõdik,  sárgás,  zöldes,  sûrû.
Az allergiás nátha üvegszerû, áttetszõ, 
orrviszketéssel ,  tüsszögéssel  jár.

Egészségügyi aktualitások - Tudnivalók a köhögésrõl

Heveny nátha esetén érösszehúzó hatású 
orrcseppek (Nasivin, Tizine, Otrivin, Novorin, 
Rhinatiol) javasoltak. Igen gyorsan hatnak, de 8 
napnál hosszabb ideig nem javasolt az adásuk. 
Allergiás nátha esetén a kezelés alapja az 
évszaktól függetlenül a helyileg adható steroid 
(Avamys, Flixsonase, Nasonex, Rhinocort).
A nátha gyakori kísérõje a hátsó garatfalon 
lecsorgó váladék. Többnyire ez okozza a 
fõként fekvõ testhelyzetben fellépõ 
köhögési ingert is. Kezelése orrcsepp, 
orrspray, és nem köhögéscsillapító!
Hosszú ideig tartó nátha hátterében 
leggyakrabban orrmandula túltengés 
állapítható meg. Ez mûtéti úton gyógyítható, 
sajnos  nem mindig  véglegesen.
Szövõdmények: A nátha leggyakoribb 
szövõdménye az orrmelléküreg gyulladás. 
Kezelése orrcsepp, orrspray, szájon át 
antibiotikum, vagy az orrmelléküregek 
g é g é s z e t i  á t ö b l í t é s e .
Lényeges tudnivaló, hogy a torokfájás, 
különösen gyermekkorban életveszélyt is 
jelenthet  két  betegség esetében.
Gyakori a laryngitis subglottica (krupp). 
Rekedtes, száraz, ugató köhögés. Helyileg 
adható steroid (Pulmicort, Alvesco, Flixsotide), 
sokszori belégzése segíthet, vagy a steroid 
tartalmú kúp (Rectodelt) egyszeri adása, 
de legtöbbször a kórházi felvétel sem 
kerülhetõ el. Sürgõs kórházi felvételt 
igényel a epiglottitis. A betegnek nagyon 
fáj a torka, nyelni sem tud, nyála csorog 
a szája szélén, szinte hangtalan köhögése van.

Az orrmelléküreg gyulladás gyakran 
hörghurutot is eredményez. A köhögés ilyen 
esetben produktív, hurutos. Gyakran hallható 
a szörcsölés mellett  sípoló légzés is, ilyenkor 
a tüdõ hörgõcskéi összehúzódnak, oxigén 
felvételük az átmérõ megkisebbedése miatt 
csökken. Ilyenkor hörgõtágítót, a váladék 
felköhögését segítõ gyógyszert kap a beteg. 
Ilyen váladékoldók, úgynevezett mukolitikumok: 
ACC, Fluimucil, Mucopront, Ambroxol, Halixol. 
Fontos ilyen esetben a bõséges folyadékfogyasztás. 
Segítik még a hörgõgyulladás gyógyítását a 
különbözõ illóolajok (Mentol, Ipecacuana, 
Eukaliptus), gyógynövények (kakukkfû) 
alkalmazása. Ha a hörgõgyulladásos beteg 
lázas, antibiotikumot is kell kapnia. A hurutos
 köhögés súlyos formája a tüdõgyulladás. 
Bõséges folyadékfogyasztás, köhögést könnyítõ 
szer, széles spektrumú antibiotikum adása fontos. 
Amennyiben 4 nap után sem javul lényegesen 
a beteg állapota, kórházi felvétele szükséges.
Láztalan, krónikus, elhúzódó köhögés
Gyermekkorban leggyakoribb oka az allergiás 
asthma, vagy gastrooesophagealis reflux. 
Kezelése gyermektüdõgyógyász és gyermek 
gastroenterológus feladata. Felnõtteknél a tartós, 
láztalan köhögést gyakran a dohányzás okozza. 
Sajnos a passzív dohányzás is csaknem 
ugyanennyire irritáló hatású. Elhúzódó 
köhögést tarthat fenn a száraz levegõ tartós 
belégzése (központi fûtés). Szerencsére 
a tüdõ tuberculosis nem gyakori már hazánkban. 
Gyanúját a családi anamnézis, rossz általános 
állapot veti fel.

Dr. Szakál Mária háziorvos
Mindenkinek jó egészséget kívánok!

Búcsúzunk

Brummer  Gábor  szül.:  1949
Fejes  János  szül.:  1956

03.06 15:00 NAGYCENK - BÕSÁRKÁNY
03.13 15:00 RÉPCEMENTI SE - NAGYCENK 
03.20 15:00 NAGYCENK - EGYHÁZASFALU
03.27 16:00 NAGYCENK - SZANY 
04.03 16:00 ÚJKÉR - NAGYCENK 
04.10 17:00 NAGYCENK - IVÁN 
04.17 17:00 VESZKÉNY- NAGYCENK 
04.24 17:00 NAGYCENK - HEGYKÕ
05.01 17:00 FERTÕENDRÉD - NAGYCENK 
05.08 17:00 NAGYCENK - VITNYÉD 
05.15 17:00 RÁBAPORDÁNY- NAGYCENK 
05.22 17:00 NAGYCENK - RÁBASZENTANDRÁS 
05.29 17:00 PETÕHÁZA - NAGYCENK 
06.05 17:00 NAGYCENK - LÖVÕ
06.12 17:00 BABÓT - NAGYCENK 

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

Tavaszi  bajnoki  mérkõzések

2016. MÁRCIUS 11-ÉN 
17 ÓRAKOR A KÖZSÉGHÁZÁRA.

Ünnepi mûsor:
A NAGYCENKI SZÉCHENYI ISTVÁN 

ÁTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAI

Mindenkit szeretettel várunk!

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt az 1848-49-es

forradalom és szabadságharc 
168. évfordulója alkalmából tartott 

ünnepi megemlékezésre

MEGHÍVÓ
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