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Kedves Nagycenki Lakosok! 

Kedves Vendégek! 
Nagyon nagy szeretettel irom ezeket a sorokat, hiszen büszke vagyok arra, hogy az 

elképzelésem  valóra vált. 

Mindig azt szerettem volna és szeretném továbbra is elérni, hogy a Nagycenki Széchenyi 

Kastély egy kulturális központtá váljon. Ebben nagyon nagy segitőm Dr. Tóth Imre, a 

Soproni Múzeum Alapitvány a Széchenyi Múzeum igazgatója, hisz nélküle 

megvalósithatatlanok lennének a rendezvények Egy ilyen nagy léptékű munka, mely 

magába foglalja az adventi vásárt, játszóházat, bethlehemi játékokat és az események 

fénypontjául 

Rost Andrea 
 Kossuth dijas, Prima Primissimo dijas, Liszt dijas 

Müvésznő fellépését, mely lezárta a nap eseményeit. 

A Művésznő az „opera” koronázatlan királynője, koncertjét igy jellemezném: 

„lélegzetelállitóan fantasztikus”volt. 

Hozzásegitett bennünket ahhoz, hogy rájöjjünk, milyen kincsek vannak a birtokunkban. 

 

Igaz, hogy a rendezvény ötletgazdája kizárólag én vagyok, hisz a kastélyban megrendezendő 

advent az én kitalációm, de ez természetesen nem egy egyszemélyes rendezvény volt. Itt 

mindenkinek meg volt a feladata, mindenki részt vett önállóan a cél érdekében, hogy siker 

legyen: 

A Bio Salvus BT- Bugledich Attila és Benke Éva szervezése és érdeme a fantasztikus vásár! 

A Széchenyi Kastélyszálló, Csák Péter és Szabó Éva  érdeme a nagyon finom vacsora és a 

délutáni forralt bor, melyből jócskán fogyott. 

A Nagycenki Asszonyoknak külön köszönet a sok és finom süteményért, melyből 

felajánlásukkal a Művésznő is szivesen szemezgetett ismételve, hogy köszönetét feltétlenül 

tolmácsoljam. 

Külön köszönet Ormos Balázsnak és Varga Józsefnek a NyME Lovasképző Központból a 

kocsikázási lehetőségéért 

Természetesen nem akarjuk és nem is lehetne elfelejteni  a TAEG Zrt.vezérigazgatójának 

Dr. Jámbor Lászlónak a segitségét, hisz tőlük kaptam a területet, a karácsonyfát, Vörös 

Attila és  Bánáti László  rendezték a parkot és  reméljük, hogy jövőre is számithatunk a 

segitségükre. 

De köszönet a Taxus BT-nek is, Ponák Zoltánnak, aki lehetővé tette a két  faházzal a 

Bethlehemet és a süteményes házacskát. 

Akiket még külön köszönet illet: 

 Horváth Rezső aki  karácsonyfát állitotta,Nagycenki Sándor és Kara László fáradhatatlan 

munkája a vásár diszitisében, köszönet a Kastély és a Kastélyszálló dolgozóinak továbbá 

Steiner Katalinnak, aki a kastélyt diszitéséhez a fenyőágakat adta valamint Szigeti 

Katalinnak, aki a kastély disztermébe varázsolt karácsonyi hangulatot. 

Lehet, hogy nem mindenkit sikerült felsorolnom, elnézést ha valakit elfelejtettem.Ezért 

zárószóul mégegyszer köszönet mindazoknak, akik egyetlen mozdulatot vagy szót tettek a 

rendezvény sikere érdekébe. 

Anday-Greese Marietta 
Jövőre, Újból, Ugyanitt! Ilyen példás összefogással !!  


