
2015. júliusXVI. évfolyam 7. szám

NAGYCENK

SZÉCHENYI  FALUJA

CENKI  HÍRADÓ
Nagycenk  közéleti  lapja CENKI HÍRADÓ

Augusztus  20.  Búcsúi  hosszú  hétvége  -  nagycenki  programok
Szerkesztõ: Benke Éva - Kiadja: Nagycenk Önkormányzata

 
Ugrálóvár, íjászat, célbadobás

KisCsoda Tábla készítés
arcfestés, csillámtetoválás
Langalló, szörp, sör, bor

16 órától
Napvirág együttes 
gyermekmûsora 

18 órától 
a The Messengers együttes 

blues-rock-funk-jazz koncert

A belépés az egész rendezvényre díjtalan! 

augusztus 20. csütörtök augusztus 22. szombat

Ragats  Péter
tûzoltóparancsnok

Ragats  Imre
elnök

augusztus 23. vasárnap

ISTVÁN-NAP NAGYCENK - Az 1840. évi István-nap 175. évfordulójának programjai

Alkotóház udvara 14 órától

11.00 Szabadtéri mise a Kastély parkjában
12.00 Író-olvasó találkozó 

„A cenki István-nap 
Vendégségben Széchenyi Istvánnál” 

Vendégünk Kõ András újságíró
A szerzõvel Aczél Eszter 

történész beszélget
11.30 A kastély bejárása „házavató”

rendhagyó tárlatvezetés
további vezetések indulnak: 

12.30,13.30,14.30
12.00-18.00 Megelevenedik a reformkor

Reformkori életképek,
 Korhû ruhában sétálók a kastélyparkban.

13.00 István-napi terített asztal
közremûködik a Soproni Petõfi Színház

Szereposztások: 

Széchenyi István - Savanyu Gergely,
Széchenyiné Seilern Crescentia 

 -Simon Andrea, 
Zichy Herman - Ács Tamás, 

Zichy Pál - Sárdy Zoltán
13.00-16.30Játszóház, 

reformkori gyermekjátékok:
golyózás, karikahajtás

„Hozz egy pólót magaddal!” 
emlékpóló készítés dúcnyomással 

nem csak gyerekeknek
kötélverés, zsinórsodrás
13.30 A reformkor ízei

Reformkori étkeket elevenítenek fel 
Kapuvári ÍzVadÁszok 

Rábaközi perec Csornáról, 
Cser Ferenc jóvoltából

Varga Kávéház Harkáról kínálja réteseit

15.00„Egy névnap képei” címû 
kamara kiállítás megnyitója
15.30-16.30 Kuzsner Péter 

orgona-és zongoramûvész teremti meg 
a Reformkori zeneszalon hangulatát
17.00 A jobbágyoknak megrendezett 

bál hangulatát idézi fel a sopronkövesdi 
Cifraszûr Néptánccsoport és zenekara

A misén kívüli programok 
múzeumi belépõjegy 

váltásával látogathatók.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

További információ: Eszterháza 
Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 

Széchenyi István Emlékmúzeum
Nagycenk, Kiscenki utca 3.

Tel.: +36/99/360023



Felhívás

Közmûvelõdés

Rövid történeti tájékoztató, áttekintés a 
Széchenyi István a kiscenki kastélyában 
175 éve, 1840. augusztus 20-án tartott 
I s t ván-napró l ,  „házava tó” - ró l .

Széchenyi István az öröklött kastélya 
korszerûsítése, átalakítása után, egy 
István-napi, augusztus 20-ai ünnepélyes 
díszebéd keretében mutatta be az õ 
„sziszifuszi munkájával elkészült” 
kastélyát a barátainak és meghívott 
vendégeinek. Széchenyi Naplóbejegyzésébõl 
tudjuk, hogy „Diner von circa 70 personen 
im Gasthaus”, tehát az ünnepi ebéden az 
üvegházban körülbelül 70 embert vendégelt 
meg. A Napló rövid bejegyzései mellett 
többek között Petricsevics Horváth Lázár 
a Jelenkorban megjelent tudósítása, a 
Soproni Múzeum gyûjteményében 
meglévõ három dokumentum, számla 
segítheti rekonstruálni a nap eseményeit.

A meghívott vendégek érkezése, és szállásuk 
elfoglalása után a kastély kápolnájának 
harangja 11 órakor hívta az egybegyûlteket 
misére.

István-nap 2015. augusztus 23. - történeti háttér

A m i s e  u t á n  a  v e n d é g e k  é s  
családtagok a „nagy õsök termében
gyülekeztek, hol Deák Ferenc, Zalának 
volt követe üdvözlé …” a házigazdát.
Ezután a társaság ki kocsival, ki gyalog a 
Fertõ-tóhoz ment ki, ahol a tó magas 
vízállása lehetõvé tette, hogy Boznál a 
társaság egy része, kinek kedve volt 
sajkába szálljon és a tó vízén csónakázzon. 
Akiknek ehhez nem volt kedve az a 
kilátásban gyönyörködött, erre két helyen 
is lehetõségük nyílt. Az egyik a Széchényi 
Ferenc által építtetett Gloriette kilátó, a 
másik az egykori remeteség mögötti 
ligeterdõbõl nyíló kilátás, hiszen a bozi 
csatornához vezetõ út is ma is itt vezet 
le a tóhoz.A visszatérõ társaság a lakoma
elõtt köszöntõket mondott, amelyet a 
házigazda kezdett és vendégei folytattak. 
A köszöntõk a királyért, a császári-királyi 
családért, a nádorért, a nemzet jólétéért, 
Hunniáér t  s tb .  hangzot tak  e l .
Az üvegházban elfogyasztott ünnepi 
menürõl nincs adatunk. A költségeket 
felsoroló dokumentumból csak annyit 
tudhatunk meg, hogy az üvegházban feltálalt 
ebédhez Bécsbõl hozatott vadat a gróf.  

Azonban kicsit bõvebb információt kaphatunk 
a számla alapján a felszolgált italok fajtáiról.
Az ebéd után a háziasszony Berzsenyitõl 
mondott szavalatot, amelyet gyermekei 
(Zichy gyereke) által szavalt Vörösmarty, 
Kölcsey és Bajza versei követtek.
Az urak további tevékenységérõl nincs adat.
Petricsevics azonban arról is tudósított, 
hogy a gróf nemcsak barátaira gondolt ezen 
a neves napon, hanem a jobbágyaira is, akik 
az uraság minden településérõl érkeztek az 
uraságot köszöntõ jobbágyok. „.. valóságos 
népünnepet szentelének falusi egyszerûségben, 
még pedig zene mellett: ez örömnap csak 
a következõnek virradatával végzõdék.”
A költségek felsorolásánál a nép ünnepi 
költségeirõl több adattal rendelkezünk. E 
szerint a gróf költött gyertyára és faggyúra. 
Az ételek, italok költségénél 2 borjú, 4 sertés 
és 160 db kenyér továbbá 5 akó újbor van 
felsorolva. Ezen kívül elszámolták a hangászat 
(zenészek) költségét, a fuvar és meg nem 
nevezett étel szerepel még a kimutatáson.

Huiber  Edit
történész

Követve a hagyományt, az idei évben már 
huszadik alkalommal rendezzük meg a 
Nagycenki Szüreti Napokat. Ehhez kérjük az 
Önök elõzõ évekhez hasonló közremûködését.
Ez a közösségformáló rendezvény olyan 
erõket, tehetségeket, humorral teli 
személyeket mozgatott meg, akik és amik a 
közös ünnepünk nélkül rejtve maradtak volna.
Ebben az évben is a régi futballpályára 
telepített sátor ad helyet az eseményeknek. 
A sátrat felállító vállalkozó költségei évrõl-
évre növekednek, ezért nekünk cenkieknek 
is többet kell vállalnunk a költségekbõl.
Ennek az összegnek az elõteremtéséhez 
kérjük ismételten az Önök támogatását!
Az adakozók az erre szánt összeget a 
,,100 forintos bolt"-ban nyitvatartási idõ 
alatt Pölczné Mártinak adhatják át.
Tisztelettel kérjük támogatóinkat, hogy 
adományaikat- lehetõleg szeptember 
25-ig - juttassák el a megjelölt helyre.
Ez évben is több pénz-gyûjtõ dobozt 
helyezünk ki, melyeket a ,,100 forintos 
bolt"-ban és az élelmiszer boltokban 
t a l á l h a t n a k  m e g  a z  a d a k o z ó k .
A felvonulás hagyományosan szombaton 
délután három órakor kezdõdik, és a szokott 
útvonalon halad. Az elõzõ években már 
örömmel tapasztaltuk, hogy a felvonulás 
útvonalán lakók díszítették házukat, kerítésüket, 

XX. Nagycenki Szüreti Napok - 2015. szeptember 25-27.

mókás bábukat helyeztek ki. Kérjük 
ez  évben  is  tegyék  meg,  hisz 
mindannyiunknak örömet okoznak vele.
A felvonulás 2 megállót tervez, ahol bor 
és sütemény kínálásával köszöntjük az 
egybegyûlt érdeklõdõket. Kérjük azon 
utcák érdeklõdõ lakóit, akiket a menet 
nem érint, sétáljanak át a legközelebbi 
útvonalra, hogy részük legyen a közös 
élményben. Egyben kérünk minden 
érdeklõdõt, hogy a járdán és az úttest 
mellett foglaljanak helyet, és csak a menet 
elvonulása után menjenek az úttestre a 
balesetveszélyes helyzetek elkerülésének 
érdekében. A felvonulást az elõzõ évekhez 
hasonlóan tervezzük, de szívesen vennénk 
új ötletek és csoportok jelentkezését. 
Felhívjuk a lóháton, lovas kocsival 
felvonuló részt vevõk figyelmét, hogy 
az állategészségügyi elõírások szigorú 
betartásával lehet csak részt venni a 
rendezvényen. A részvétel elõzetes 
jelentkezéshez kötött, melyet Halasi 
Endrénél (06/20/440 5480) lehet 
megtenni legkésõbb szeptember 24-ig.
Kérjük a szõlõtermelõk - tavalyihoz hasonló
 - borfelajánlását a megállóhelyeken történõ 
kínáláshoz. A bort Nagy Károlyhoz, a 
Rákóczi u. 48. szám alá kérnénk eljuttatni, 
lehetõleg csütörtökig (szept. 24.). 
Telefonbejelentésre (360-220) házhoz 

megyünk. Kérjük a falu lányait, asszonyait, 
hogy a kínáló kosarakat ismét süssék teli
finom sós és édes szárazsüteményekkel. 
A házi finomságokat már csü törtöktõl, de 
legkésõbb szeptember 26-án (szombaton) 
a kora délelõtti órákban a Rákóczi u. 48. 
s z á m  a l á  l e h e t  s z á l l í t a n i ,  d e  
telefonbejelentésre (360-220) elhozzuk.
A kínálást végzõ kb. 10 fiú - férfi és 10 
leány - asszony szervezését Nagy Károlyné 
és Fekete Ferencné végzi, ez ügyben kérjük,
velük vegyék fel a kapcsolatot a jelentkezõk. 
A felvonulás  után a régi focipályán 
felállított sátorban szórakoztató mûsort 
szervezünk. A részletes programról 
a késõbbiekben tájékoztatjuk Önöket.
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!

Tisztelt Nagycenkiek !

Idén is szervezünk fõzõversenyt, és 
szeretnénk az elmúlt évben Nagycenkre 
költözõket is köszönteni. A részletekkel 
hamarosan jelentkezünk.



Egyházközségi  hírek

Egyházi hírek

Búcsúzunk

Turbucz  Mihály  szül.:  1938

A 2008-as év meghatározó volt a nagycenki 

ministránsok életében. Tavasztól Kálmán 

Imre atya szombatonként az akkor 

ministrálást végzõ fiúknak próbákat tartott, 

melyen megtanulták a liturgia során végzendõ 

feladatokat.  Egyre többen csatlakoztak a 

kezdeti néhány fõs kis csapathoz. Augusztustól 

Szabolcs atya tovább folytatta, tökéletesítette, 

mélyítette tudásukat, liturgikus ismereteiket.  

Emlékszem az elsõ ministráns avatásra, 

melyen a fiúk elõször vették fel új, piros-fehér 

ruhájukat.  Ilyen Nagycenken még soha 

sem volt!  Késõbb újabb fiatalok csatlakoztak. 

A tanulás eredményeként olyan ministráns 

csapat kovácsolódott össze, mely híres lett 

az egész egyházmegyében.  Több alkalommal 

voltak Gyõrben, a Székesegyházban 

teljesítettek szolgálatot. Talán nem vagyok 

egyedül, akik nagyon büszkék voltunk Rájuk. 

Felemelõ érzés volt, amikor egy-egy 

szentmisén 10-14 ministráns vonult be a 

templomba. Kevés ilyen falu volt a 

k ö r n y é k e n .  A  v e n d é g  a t y á k  

mindig  e l i smerõen  ny i la tkoz tak  

ministránsainkról, végzett szolgálatukról. 

Biztos többen emlékezünk arra, amikor 

Seregi János atyának a fiúk segítettek 

eligazodni a katolikus liturgiában.

Aztán ebbõl a csapatból különbözõ okok 

miatt egyre többen kimaradtak.  Többségük 

azért, mert gimnáziumi tanulmányaikat 

folytatták. Köszönet nekik is, nélkülük nem 

alakulhatott volna ki a „Nagy csapat”.

Szabolcs atya távozása után a kiválás tovább 

folytatódott, egyre többen hagyták abba a 

ministrálást, és sajnos újabb fiatalok sokáig 

nem csatlakoztak. Megfogyatkoztak a 

ministránsok.  A felavatottak közül már csak 

néhányan maradtak, akikre hétrõl-hétre 

számítani lehet a szombati vagy vasárnapi 

szentmisén: Szabó Bence és Balázs, Söveges 

Fábián, Pajer Marci és Rozmán Kristóf. 

De már látni a remény sugarát, mert szép 

számmal vannak kis ministránsok, akik 

kezdik megismerni, megtanulni a szolgálatot. 

Csak így tovább, legyetek kitartóak és 

állhatatosak.  Ne hagyjátok abba, és inkább 

hívjátok barátaitokat, osztálytársaitokat 

i s ,  h o g y  t a r t s a n a k  v e l e t e k .

 

Gondoljatok bele, milyen fontos a Ti 

szerepetek az oltár körül. Segítitek az 

atyát a szentmisén, arról nem is beszélve, 

hogy a Jó Istent szolgáljátok, mint az 

apostolok. A ministránsok tízparancsolata 

k ö z ü l  a z  e l s õ  í g y  h a n g z i k :

N e m  c s o d á l a t o s  d o l o g  e z ?   

Ezért buzdítok minden fiatalt, hittanost, 

hogy szeptember elejétõl minél többen 

jelentkezzetek ministránsnak. Gyertek, 

mutassátok meg, hogy Nagycenken a 

fiatalok készek arra, hogy Istent szolgálják, 

é s  ú j r a  l e g y e n  N A G Y C E N K I  

MINISTRÁNS NAGY CSAPAT!  

VOLT EGYSZER EGY „ NAGY CSAPAT”

Több példakép is álljon elõttetek. 
Mészáros Imi általános iskolai elsõ osztálytól 
egészen az érettségi elõtti hónapokig, 12 
éven át ministrált. Szabó Bence az idén 
érettségizett. Ennek ellenére még ma is 
büszkén veszi fel a piros-fehér ministráns 
ruhát, melyben valamikor a 2009-es évben 
fe lava t t ák  Minden  e l i smerésem  
hûségetekért és állhatatosságotokért.

Nagy meglepetés ért Albert Atya búcsú 
miséjén, amikor Hofstadter Laci és Mészáros 
Imi ismét felvették a ministráns ruhát. Ezzel 
köszöntek el Albert Atyától, aki ugyancsak 
meghatódott. Köszönöm ezt a szép gesztust. 

Kérem a Kedves Szülõket is, hogy buzdítsák, 
segítsék, támogassák fiaikat a ministráns 
szolgálatra. E téren is mutassuk meg az 
újonnan érkezõ atyának, hogy igenis 
Nagycenk elkötelezett keresztény falu.

„ Ha az oltár elõtt állsz,

 Nem a papnak ministrálsz,

 Jézusunk van itt jelen,

 Õ figyel rád szüntelen.”

Pinezits Rita

Ifjúsági  találkozó  másodszor  Nagycenken

Találkozási  pont  címmel  immár  második  alkalommal  tartották  meg  a  környékbeli 
fiatalok  találkozóját  július 6-7. között  Nagycenken.  Az  esemény  mintegy  250  fiatalt
 vonzott  településünkre. A   tavalyi  kezdeményezés  kétnaposra  bõvült,  hiszen  július  6-án
 18  órától  szentmisével  kezdõdött  éjszakai  virrasztás  a  fiatalokért.  A  különbözõ 
 lelkiségi  csoportok  egymást  váltva  engeszteltek  a  fiatalokért,  melynek  csúcspontja 
 az  éjfélkor  Kovács  Csaba  Albert  plébános  által  bemutatott  szentmise  volt,  melyen  a 
 fertõszéplaki  Misericordias  ének- és  zenekar  szolgált  zenével.

Az elköszönõ Albert Atya ajándékozásához 
adott nagylelkû adományaikat ezúton is 
megköszönjük. Összesen 115.800 Ft gyûlt 
össze, melyet a következõk szerint 
használtunk fel: ajándékként kapott egy a 
nagycenki templomot és plébániát ábrázoló 

Magyarné Derszib Eti keretezett festményt,
80.000 Ft készpénzt, virágcsokrot.
Az adomány teljes összege felhasználásra 
került. 

Tisztelt Nagycenki Hívek!

A jó Isten áldja meg Önöket jóságukért és 
önzetlenségükért!

Plébánia Tanácsadó Testülete

Köszönetnyilvánítás

Kedves Fiatalok!



Sport

Labdarúgás

Gratulálunk!
Anyakönyvi  h írek

Egyházközségi  hírek

08.16 17:00 BÕSÁRKÁNY - NAGYCENK 
08.23 17:00 NAGYCENK- RÉPCEMENTI SE 
08.30 17:00 EGYHÁZASFALU- NAGYCENK 
09.06 17:00 SZANY - NAGYCENK
09.13 16:00 NAGYCENK - ÚJKÉR
09.20 16:00 IVÁN - NAGYCENK
09.27 16:00 NAGYCENK - VESZKÉNY
10.04 16:00 HEGYKÕ - NAGYCENK
10.11 15:00 NAGYCENK - FERTÕENDRÉD 
10.18 15:00 VITNYÉD - NAGYCENK 
10.25 14:00 NAGYCENK - RÁBAPORDÁNY
11.01 14:00 RÁBASZ.ANDRÁS - NAGYCENK
11.08 14:00 NAGYCENK - PETÕHÁZA
11.15 14:00 LÖVÕ - NAGYCENK
11.22 14:00 NAGYCENK - BABÓT

Nagycenk új lelkipásztora az elmúlt 
nyolc évben a tatai Kapucinus Plébánián 
szolgáló Szalai Gábor atya lett. Jóllehet 
sok szállal Komárom-Esztergom megyéhez 
kötõdik, gróf Széchenyi István tisztelõjeként 
örül annak, hogy Nagycenkre került.
-Esztergomban születtem, Tatán jártam 
középiskolába, növényvédelmet tanultam. 
Humán beállítottságúként azonban érettségi 
után más irányba indultam el. Vonzott a 
misztikum, a liturgia szépsége, és úgy 
határoztam, a papi hivatást választom. 
Esztergomban tanultam, de a teológia 
utolsó két évét Gyõrben végeztem, ott is 
szenteltek pappá - meséli magáról Gábor 
atya, aki az elmúlt nyolc évben a tatai 
Kapucinus Plébánián szolgált. Misézett, 
tanított ,  programokat  szervezett ,  
Gyõrben egyetemi lelkész is volt.
-Érdekes, hogy gyóntatómnak épp az 
egykori nagycenki plébánost, az akkor már 
idõs Kovács Ferenc atyát válaszottam. 
Megfogott a papi egyénisége, soha nem 
színészkedett, nem kereste az olcsó 
népszerûséget, ugyanakkor áradt belõle a 
nyitottság. Követendõ példa számomra a 
hitelessége, illetve az, ahogy a papi hivatását 
használta:  munkája  nem a  saját  
személyiségérõl szólt, hanem a lényegrõl.
Szalai Gábor atya elõdjéhez, Albert atyához 
hasonlóan öt telelpülésen teljesít szolgálatot.
 - Nagycenknek Széchenyi miatt örülök, gróf 
Széchenyi Istvánt mélységes katolicizmusa 
miatt ifjú korom óta tisztelem. Jó az õ 
falujában munkálkodni - mondja.   

Szalai Gábor atya: „Széchenyi tisztelõje vagyok”
Élet és munka nyitottság és konzervativizmus összhangjában

A legkonzervatívabb módon ragaszkodom 
az  Anyaszentegyház  tanításához,  
ugyanakkor a legnagyobb nyitottsággal, 
emberien és emberségesen fordulok 
hívõ és nem hívõ, katolikus és nem 
katolikus felé egyaránt. Nagycenken is 
eszerint  teszem majd a dolgom.
Gábor atyának számos terve van új helyén. 
Szeretne Nagycenk közösségi életében a 
lehetõségeihez mérten részt venni. Vallja, 
az egyház feladata az értékek õrzése és 
átadása, ezt itt is fontos feladatnak tartja. 
Õsztõl változásokat vezet be többek között 
a miserendben: a vasárnapi szentmise 
délelõtt fél 10-kor lesz majd Nagycenken.
A jövõben havi rendszerességgel 
a Cenki Híradóban is olvashatják 
majd Gábor atya gondolatait, illetve az 
egyházközsége t  é r in tõ  h í reke t .
Gábor atya munkájához Isten áldását kérjük!

Új  lelkipásztor  Nagycenken

Hirdetés

A 2015-16-os bajnoki évad
õszi mérkõzései

Az  U19-es  csapat  mérkõzései  mindig
2  órával  korábban  kezdõdnek.

Nagy Noémi (2015.06.16.)
Nagy Judit és Nagy Tamás kislánya
Kmecz Jázmin (2015.07.22.)
Balaskó Gyöngyi és Kmecz Viktor kislánya
Kovács Lara (2015.07.27.)
Takács Alexandra és Kovács László kislánya
Horváth Boldizsár (2015.07.30.)
Tóth Hajnalka és Horváth Gyula kisfia
Szommer Dávid András (2015.08.02.)
Virág Mónika és Szommer András kisfia
Csiszár Dorina (2015.08.07.)
Nagy Adrienn és Csiszár Gábor kislánya

Rövid hírek, tájékoztatók

A szentmise délelõtt 10 órakor kezdõdik, 

és Dr. Kránitz Mihály, a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem teológia professzora 

celebrálja.

Rövid hírek, tájékoztatók

Ünnepi szentmise aug. 20-án

Évnyitó az általános iskolában

A 2015/16-os tanév tanévnyitó ünnepsége 

augusztus 31-én, hétfõn 17 órakor lesz 

a Tornacsarnokban.

A Nefelejcs Nyugdíjasklub következõ 

összejövetele augusztus 26-án, szerdán 

18.30-kor lesz a Községháza alagsorában. 

Mindenkit szeretettel várunk!

Nyugdíjasklub
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