Csorba János
Nagycenk nagyközség polgármestere
1958-ban, Sopronban született. Apai ágon több generáció óta családjának
lakóhelye Nagycenk.
Végzettsége autószerelő mester, amit később felnőttképzések során
gépjármű villamosság, vezérlés diagnosztika, és járműklíma szerelő
végzettségekkel egészített ki. Ezen kívül rendelkezik középfokú labdarúgó
edzői végzettséggel is. Foglalkozása egyéni vállalkozóként teljes körű
gépjárműjavítás, ezt négy alkalmazottal, és 25 éve saját műhelyben végzi.
Munkatársai megbecsülése nagyon fontos számára, ezt bizonyítja, hogy
az egyik alkalmazottja 17 éve, a másik 21 éve dolgozik nála.
Folyamatosan vannak tanulói, a középiskolával szerződésben áll mint
gyakorlati képzést végző műhely. Vállalkozása állandó fejlesztésén
dolgozik, célja a korszerű technika, technológia és tudás megszerzése,
bővítése. Partnerkapcsolatai az egész országra kiterjednek.
Ügyfélköréből adódóan a környéken nagyon sokan ismerik.
Évtizedek óta részt vesz a közéletben. 1994-től tagja a képviselőtestületnek. Négy évig a Szociális Bizottság elnöke, öt évig alpolgármester
volt. Nyolc évig a nagycenki, öt évig a lövői, és most kettő éve a hegykői
felnőtt labdarúgó csapat edzője volt. 2001-ben a Képviselő Testület a
község labdarúgásáért végzett munkája elismerése jeléül a Nagycenkért
Díjban részesítette.
2011-ben válsztották meg polgármesternek, tevékenysége során sokat
fejlődött, szépült a falu, kiegyensúlyozott személyisége közösségformáló
erővel hatott és hat a mai napig. Büszke arra, hogy Nagycenk Széchenyi
István faluja, amelyet minden adandó alkalommal hirdet is. Fontos
számára megőrízni és ápolni a hagyományokat, ugyanakkor nagy
hangsúlyt fektet a község fejlesztésére is. Vezetése alatt felújításra került
a községháza, az orvosi rendelő, az iskola, az óvoda. Parkok kerültek
kialakításra. Két területen lakóparkot hoztak létre. A község bizalmára
minden tudásával igyekszik rászolgálni.
Számos teendője mellett kiemelt feladatának tartja a Széchenyi örökség
ápolását. Hozzáállása erősíti a lakosság lokálpatriotizmusát, hozzájárul
ahhoz, hogy a nagyközség lakói jobban megismerjék szülőhelyük múltját,
jelentőségét, amely egyúttal az összetartozást, a közös munkát, a
fejlesztésben rejlő „szebb” jövőt is segíti.

A közelmúltban leplezték le Széchenyi Ödön mellszobrát, elkészült a
Széchenyi tér felújítása. A vezetése alatt álló Önkormányzat fontos
vállalása az elhunyt Széchényi családtagok mauzóleumon kívüli sírjainak
gondozása.
Rendszeresen segíti, támogatja az Országos Széchenyi Kör munkáját
nem csak szóban, tevőlegesen is. Ennek köszönhetően az Országos
Széchenyi Kör mint civil szervezet színesítheti a község életét kulturális
programjaival, ismeretterjesztő előadásaival.
2016-ban ő maga is tartott előadást a Széchenyi Akadémia rendezvényen
„Mit adott Nagycenknek Széchenyi, hogyan hasznosítjuk?” címmel.
Csorba Jánost önzetlen, fáradhatatlan, a Széchenyi történelmi örökség
ápolásának támogatásában példamutató tevékenységéért az Országos
Széchenyi Kör tiszteletbeli tagjává választotta.

