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Világörökség része lett a
Széchenyi-kastély és a Hársfasor
Május 18-án, a fertődi Esterházy-kastély kertjében, ünnepi műsor keretében
adta át Bernd von Droste a párizsi székhelyű UNESCO Világörökség Központ
alapító igazgatója a kitüntető címet Ivanics
Ferencnek, a térség országgyűlési képviselőjének. A Világörökségi diploma mind az
osztrák, mind a magyar oldalra a Fertő-táj
természeti és építészeti értékeinek elismeréseként került.
A Fertő-táj számára megítélt címet és
diplomát és annak hiteles mását kilenc, Fertőmenti település és Nagycenk polgármestere
is átvehette az ünnepségen. Nagycenk nem
egész területével része a világörökségnek. A
bírálók az épített környezet egysége és harmóniája vizsgálatánál a nagycenki Széchenyi
kastélyt és az azt körülvevő parkot, valamint a
Fertő-tájjal összekötő kapcsot jelentő Hársfasort és környékét találták alkalmasnak arra,
hogy bevonják a világörökség védelme alá.

A Fertő-táj növényvilágának különlegessége abban rejlik, hogy itt egymás közelében élnek eltérő környezeti adottságokat
igénylő növények. (Pl: a hegy hírnöke a
szívlevelű gubóvirág (Sopron, Bécsi domb)
és a sztyeppréteket idéző leánykökörcsin)
A táj madárfajokban is gazdag, számos az
itt fészkelő, de jelentős a vonulásuk során itt
megpihenő faj is, amelyek világviszonylatban ismertté, jelentőssé teszik az ország legnagyobb kiterjedésű nádasát.
A világörökségi címet elnyert Széchenyikastély parkja is sok növénykülönlegességet rejt. A 200 évesnél idősebb platánok,
az egzotikus kaliforniai mamutfenyő, és a
többi, messzi tájakról idehozott faféleségek
sok madárnak és egyéb kis állatnak adnak
menedéket. Szakemberek szerint, 20-25 féle
madárfajt lehet megfigyelni a fák között.
A diploma birtokosaiként olyan megbecsült társaságba csöppentünk, ahol az egyip-

Lomtalanítás
Környezetünk védelme érdekében, az önkormányzat az Önök segítségével lomtalanítást szervez.
Az elmúlt évi gyakorlatnak megfelelően nem konténerek kerülnek kihelyezésre,
hanem kérünk minden ingatlantulajdonost, hogy

saját ingatlana elé helyezze ki a lim-lomot!
A szemét összeszedése gépi rakodóval történik a tehergépkocsira, ezért a zsákutcákban lakókat kérjük, hogy az utca bejáratához szíveskedjenek kivinni az elszállíttatni kívánt dolgaikat, amit úgy helyezzenek el, hogy azok a gyalogos és gépjármű
forgalmat ne akadályozzák!

A Bokor Nándor utca lakói:
A Játszótéren lakók:
A Szigetvár, Békavár lakói:

– a Dózsa krt. felé esõ üres közterületre,
– az Új utca felé esõ üres közterületre,
– a Gyár utcai bekötõ részre

Hűtőszekrényt, akkumulátort, gumiköpenyt kérjük NE rakjanak ki,
mert veszélyes anyagnak számít és nem szállítják el!!
A lomok mennyiségét nem korlátozzuk, így azokat 2003. július 7-én (hétfőn), de
legkésőbb július 8.(kedd) délutánig helyezzék ki, amelyet
július 9. szerda kora reggeltől folyamatosan elszállítanak.
A lomok összeszedése minden utcában csak egy alkalommal történik, ezért az elszállítást követően kérjük, hogy több hulladékot ne rakjanak ki!
Bízunk benne, hogy a lomtalanítás kulturált lebonyolításában a Rekultív Kft. segítségére lesznek.
A Polgármesteri Hivatal

Ivanics Ferenc átveszi a Világörökség
diplomát Bernd von Droste úrtól.
tomi piramisok, a görög Akropolisz vagy az
indiai Tadzs Mahal „foglal helyet”.
Magyarország hét területe kapott már
hasonló címet a párizsi központtól, mint pl:
Hollókő, a Pannonhalmi Bencés Főapátság
és természeti környezete, Tokaji történelmi
borvidék, Budapest Duna-parti látképe, budai várnegyed, stb…
A Világörökség nem csak dicsősséggel,
de kötelezettséggel is jár. Az önkormányzat,
amikor rábólintott a felkérésre, azt is vállalta,
hogy lakosság-arányosan támogatja a világörökség ügyeit intéző apparátus működését.
Ez a 2003-as évben közel 600 ezer forintot jelent, ami természetesen nem sok
akkor, ha az eddigi, nehezen csorgó pénzek
folyamát jobban megnyitja. Reméljük ettől a
lehetőségtől, hogy megvédi, ápolja azt a környezetet, amire mi büszkék vagyunk, és amit
unokáinknak szeretnénk örökül hagyni.
A tíz község mindegyike egy-egy sátorban
mutatkozott be a nap folyamán, ahova fényképeket, a községre jellemző recepteket, ételeket,
idegenforgalmi és egyéb kiadványokat hoztak.
A cenki sátor látogatottságát jelentősen emelte
Medgyesi Ernőné Magdi cukrászmester több
tálnyi finom süteménye, Nemes Gyula ízletes
vörösbora, és a Csikós Csárda szendvicsei,
amit ezúton is nagyon köszönünk.
A nagycenki iskolások a sátrunk előtt
Nagycenk dramatizált történetét adták
elő, - a diplomaátadó ünnepségen pedig a
„Czenki” Hársfa együttese lépett fel nagy
sikerrel - gazdagítván a Fertő-táj kulturális
palettáját.

Önkormá nyzati Hírek
2003. március 27-i ülés
Az ülés első napirendi pontjaként a Nagycenki Tánccsoport
2002. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolót hallgatták meg a
képviselők. Erdősi Ferencné a
csoport vezetője elmondta, hogy
a 2002. évi gazdálkodás alapjául az önkormányzati támogatás
mellett a SONARE alapítvány
anyagi segítsége, illetve a fellépési díjak szolgáltak. Ezekből
az összegekből tudták biztosítani
a zavartalan működés feltételeit.
Szólt arról, hogy 2003-tól kezdve
a táncosok önálló egyesületként
működnek tovább. Több fellépést terveznek, illetve egy edzőtábort, ahol budapesti művészek
foglalkoznának a gyerekekkel.
Említést tett a tavasz folyamán
Nagycenken megrendezésre kerülő művészeti fesztiválról is. A
beszámolót a testület egyhangúlag elfogadta.
Ezek után a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
számolt be Hegedűsné Mihály
Éva családgondozó. A beszámolóból kiderült, hogy községünk
az országos mutatókhoz képest
sokkal kedvezőbb helyzetben
van, és a családi konfliktusok
döntő többségében egy-egy
őszinte beszélgetés, majd a további kapcsolattartás elegendő
a problémák megoldásához.
Elmondta még, hogy rendszeresen tartja a kapcsolatot az
iskolában, óvodában dolgozó
gyermekvédelmi felelősökkel,
a védőnővel, a jegyzővel, hogy
az esetlegesen felmerülő problémákat időben orvosolni tudják.
Reményét fejezte ki, hogy a
környéken lévő munkalehetőségek továbbra is biztosítani
tudják a családok megélhetését,
így nem lesznek hátrányos helyzetű gyerekek, akik gondozást
igényelnek.
Következő napirendi pontként
a Fertőtáj Világörökség Magyar
Tanácsának Alapszabálya került
terítékre. Az alapszabály-tervezettel kapcsolatban sok kérdés,
kétely merült fel. A képviselőtestület kifogásolta a község
által fizetendő tagdíj mértékét,
tekintve, hogy nem az egész
falu, hanem csak a Széchenyi
emlékhelyek kerültek be a vi-

lágörökségbe. Ezen kívül az
egyesület elnökségének jogkörével, a döntési mechanizmusokkal kapcsolatosan merültek fel
aggályok. Végül a testület az
általa javasolt módosításokkal
elfogadásra alkalmasnak ítélte
a tervezetet, és megbízta a polgármestert, hogy a község nevében írja azt alá (a legfontosabb
módosító javaslatunk a tagdíj
mértékét érintette, melynek
értelmében Nagycenk speciális
helyzete okán a rá eső tagdíjnak
csak a felét fizetné / 340 ft/fő/év
helyett 170 ft/fő/év/)
A továbbiakban egy Sopron
környéki Statisztikai Kistérségi
Társulás létrehozásáról esett szó.
A területfejlesztési kistérségek
mellett, (melyek közül a Fertő-

belátható időn belül megkezdődhessen. Ezt az elképzelést a
testület egy tartózkodás mellett
támogatta.
Említést érdemel még, hogy a
Gyár utca-Dózsa krt. útszakasz
járda-, csapadék-, és csatornatervezésére két árajánlat érkezett,
és a képviselők egyhangúlag az
anyagilag kedvezőbbet támogatták. A kivitelezés a benyújtandó
pályázat sikerétől függ.
2003. április 24-i ülés
Az
ülés
elején
az
Önkormányzat és Szervei 2002.
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést a
Költségvetési és Gazdálkodási
Bizottság támogatása mellett

Tisztelt Olvasóink!
Önök ezen az oldalon a nyilvános testületi ülések jegyzőkönyvének kivonatát olvashatják, amelyben minden határozat
és döntés szerepel.
Amennyiben érdekli Önöket a teljes jegyzőkönyvi anyag,
bárki beletekinthet a Polgármesteri Hivatal nyitvatartási idején Vezér Beáta jegyző asszonynál!
menti, illetve a Soproni kistérség
tagjai is vagyunk ) létre kívánnak
hozni egy más alapokon szerveződő, ú.n. statisztikai kistérségi
hálózatot is, amely nagyobb
területeket foglalna magában. A
későbbi EU-s pályázatok miatt
szükséges lehet egy ilyen szervezet létrehozása. A képviselőtestület az elképzelést elviekben
támogatta, a tényleges csatlakozásról azonban csak az alapító
okirat megismerése után dönt.
Döntés született az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról, illetve a Beregszászi Bethlen
Gábor Magyar Gimnázium támogatásáról (10.000 ft). A képviselők mindkét előterjesztést
elfogadták.
Az ülés végén szóba került
még, hogy milyen módon szerezhetné meg a község az ipari
terület kialakításához szükséges
jelenleg állami tulajdonban lévő
földeket. Ezen területekre az
AGRIPRIV Kft-nek 2009-ig érvényes bérleti szerződése van az
állammal. Így az önkormányzatnak első lépésként ezzel a céggel kell megállapodást kötnie,
hogy az ipari terület kialakítása

fogadta el a testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül.
Második napirendi pontként a
Nagycenkért Díj odaítélési szabályainak módosítása került szóba.
Az előterjesztés (melyet Keszei
István és Bugledich Attila képviselők nyújtottak be) legfontosabb
pontjai: -a díjból ezentúl háromévente legfeljebb egy adományozható, a jelöltről egy a képviselő-testület javaslata alapján
összeállított bizottság dönt, a díjat
szeptember 21-én kell átadni.
Az előterjesztés indoklásaként elhangzott, hogy a díj
értékének megőrzése, növelése
érdekében szükséges ritkítani
az adományozást, illetve, hogy
az eddigi esetleges jelölések
helyett szerencsésebb lehet egy
szervezettebb, bizottsági keretek
között zajló jelölés, valamint,
hogy az eddig meghatározott
augusztus 20-i átadásnál jobb
időpont szeptember 21-e, mivel
akkor van a legjelentősebb községi ünnepségünk.
A képviselők közül Nagy
László úgy vélte, hogy az eddigi
gyakorlaton nem kell változtatni, minden évben lehet a díjra

méltó személyt találni, illetve az
augusztus 20-i díjátadás is alkalmas lehetne arra, hogy újra igazi
ünnepnappá tegyük a nagycenki
búcsút. Emellett véleménye szerint ki kellene kérni a helyi civil
szervezetek álláspontját is a díjazott személyét illetően. Végül a
testület 8 igen és 1 ellenszavazat
mellett a javasolt változtatásokat elfogadta, illetve 6 igen és
3 tartózkodás mellett meghatározta és elfogadta a javaslattevő
bizottság (Díj-bizottság) összetételét. Eszerint a bizottság öt
tagból áll: 3 képviselő (akik
lehetőség szerint valamelyik
civil szervezetnek is tagjai,) és
2 korábban a díjjal jutalmazott
helyi lakos. A bizottságot mindig
az adományozás évében április
30-ig kell felállítani.
Ezek után a Győr-MosonSopron Megyei Közigazgatási
Hivatal törvényességi észrevétele
okán az adókedvezményekről
esett szó. Mivel az adómentesség, adókedvezmény mértékének minden vállalkozó számára
azonosnak kell lennie, így a vállalkozók kommunális adójánál,
valamint a helyi iparűzési adó
esetében módosul a kedvezményezettek köre. A változtatásokat
a képviselő-testület jóváhagyta.
Meghatározásra kerültek a
köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok.
A testületnek évente meg kell határoznia az ú.n. kiemelt célokat a
köztisztviselők felé. Ez alapozza
meg az egyéni teljesítménykövetelményeket, illetve az éves
teljesítményértékelést, melynek
célja, hogy tovább emelje a munka szakmai színvonalát. Az ez évi
célok között szerepel egyebek
mellett a különböző pályázati
lehetőségek felkutatása, az intézmények közti együttműködés
lehetőségének fokozása. Az előterjesztést a képviselő-testület
egyhangúlag elfogadta.
A továbbiakban a testület
újfent kijelentette, hogy semmilyen formában nem támogatja szeméttelep létrehozását
Nagycenken, (az elképzelés a
soproni önkormányzat részéről
vetődött fel), illetve hozzájárultak a képviselők ahhoz, hogy
Vezér Beáta jegyző asszony további egy évre ellássa a sopronkövesdi jegyzői teendőket is.

2003. május 29-i ülés
A sportegyesület beszámolójával kezdődött a munka. Dr.
Horváth András elmondta, a
szakosztályok – köszönhetően a
megemelt önkormányzati támogatásnak is – megfelelő körülmények között tudnak működni,
és méltó módon képviselni a
községet a különböző sportrendezvényeken. Megemlítette még,
hogy elfoglaltságai miatt nem
tudta tovább vállalni az egyesület
vezetését, ezért a tavasz folyamán
új elnököt választott az egyesület
vezetősége Ivánkovics Ottó személyében. A képviselők a beszámolót egyhangúlag elfogadták.
Ugyancsak ellenszavazat és
tartózkodás nélkül fogadta el
a testület az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület beszámolóját.
Ezután az Önkéntes Polgárőr
Egyesület beszámolója következett. Ifj. Lukács Lajos az egyesület
vezetője elmondta, hogy nagyon
sokat járják a közterületeket, próbálnak minél intenzívebben jelen
lenni a községben, és ennek kézzelfogható eredménye az, hogy
megalakulásuk óta folyamatosan
csökken a bűnelkövetések száma
a faluban. Azonban problémákkal is meg kell küzdeniük. Nincs
igazi kapcsolat a polgárőrség megyei és helyi szintje között, ezért
onnan támogatásra sem nagyon
számíthatnak. Megemlítette, hogy
a lőszermentesítésnél rendkívül
nagy szerep hárult a polgárőrségre, így a nagycenki polgárőrök az
országos átlagnál sokkal többet
tevékenykedtek az elmúlt évben. Kérte a testület segítségét a
megfelelő technikai felszerelések
beszerzéséhez, amelyek segíthetik munkájuk hatékonyabbá
tételét, illetve felvetődött, hogy
nem mindenki számára ismert
a polgárőrség elérhetősége, így
jó lenne ha az megjelenne a

Cenki Híradóban. ((A kérésnek
eleget téve az alábbiakban közöljük a polgárőrség elérhetőségeit
(Lukács Lajos: 0630-2177891,
Bán
Ernő:
0620-3410197,
Horváth Iván: 0620-3410198,
Steiner Tibor: 0670-2076986,
Varga György: 0630-9393561))
A beszámolót a képviselők elfogadták.
A következő napirendi pontban a Sopron és Környéke Víz
és Csatornamű Rt környezetszennyező tevékenységtől való
eltiltása okán kezdeményezett
per került megtárgyalásra. A
pert a Győr-Moson-Sopron
Megyei Főügyészség indította a
Vízmű ellen. A Vízmű kérte a
nagycenki önkormányzat perbe
hívását az ügyben. A képviselőtestületnek arról kellett döntenie,
hogy kíván-e perbe avatkozni
vagy sem. Tudni kell, hogy községünk speciális helyzetben van,
hisz az építés szervezőjeként a
Vízmű partnere volt, és az ma is,
ugyanakkor érdeke lenne, hogy a
mostani tarthatatlan állapot megszűnjön. A Vízművet az elmúlt
években többször is büntették
milliós nagyságrendű összegekre, de míg korábban a büntetések
harminc százalékát az az önkormányzat kapta meg ahol a szenynyezés történt – azaz Nagycenk
– addig 2002-től kezdve a Vízmű
döntésének értelmében ezen öszszegeket a cég saját hatáskörében a szennyvíztisztító telepek
javítására fordítja. Így azonban
e pénzek valódi felhasználására
nincs rálátásunk. A testület végül
úgy döntött, hogy nem kíván
perbe avatkozni.
A továbbiakban ismét napirendre került a Fertő-táj Világörökség
Tanácsa Egyesületének Alapszabálya. Sajnos az általunk kért
változtatásokat nem méltányolták,
így a befizetendő tagdíj mértéke
nem csökkent. Azt azonban min-

den érintett önkormányzat elfogadta, hogy a lakosság számának
arányában történő tagdíjfizetés
csak erre az évre vonatkozik. A
képviselők végül ellenszavazat
nélkül, egy tartózkodás mellett
elfogadták az egyesület alapszabályát, és megbízták a polgármestert, hogy az önkormányzat
nevében írja azt alá.
Szó volt még arról, hogy
a Nemzeti Földalap kérésére
értékbecslés készült a leendő
vállalkozói területről, hogy a
belügyminisztériummal folytatott tárgyalások eredményeként
a közeljövőben térítésmentesen
megkapja a község a Dózsa
körúti laktanyát, ahol pályázati
források segítségével szociális
bérlakásokat lehet kialakítani,
hogy az ú.n. Simon-lakás iránt
érdeklődés mutatkozik – Dr,
Szemerédy László fogorvos
szeretné megvásárolni és lakást,
valamint rendelőt kialakítani
ott - , illetve, hogy a hidegségi
utcai telkekere megengedik a
beépíthetőséget, mivel sem a
Fertő-Hanság Nemzeti Parknak,
sem a Műemlék Felügyeletnek
nincs pénze a kártalanításra. A
fasortól 70 méter védőtávolság
után lehetne építkezni.

2003. június 26-i ülés
Az ülés kezdetén a Dózsa körúti volt majorsági épületegyüttes
hasznosításával kapcsolatban hangzott el tájékoztató. Pfeisli Donát
vállalkozó tervei szerint idősek
otthonát alakítana ki a területen,
ám a több százmilliós beruházás
megvalósításához pályázati forrásokra van szüksége, de pályázni
csak az önkormányzat révén lehet.
Így szeretne valamilyen formában
eggyüttműködési megállapodást
kötni az önkormányzattal. A testület megfontolásra méltónak ta-

lálta az elképzelést és úgy döntött,
hogy a lehetséges megoldások
feltérképezése után visszatér erre
a témára.
Ezek után tájékoztató hangzott el a jegyző tejesítményértékeléséről. A tájékoztatót, amely
a jegyző munkáját minden szempontból megfelelőnek találta a
testület egyhangúan elfogadta.
A továbbiakban a képviselők
elfogadták a 2003. II. félévi
munkatervet.

Fontos
közlemények
Az önkormányzat ismételten kéri azokat, akik kutyát
tartanak, fokozottan ügyeljenek arra, hogy kutyájuk ne
kóboroljon el, hisz a kóbor eb
állandó baleset-, és veszélyforrás. Emellett pénzbírságra
is számíthatnak a felelőtlen
gazdák.
Ugyancsak önkormányzati kérés, hogy a járdán (vagy
az úton) való közlekedést
akadályozó, elterebélyesedett
bokrokat, fákat a tulajdonosok nyírják meg oly módon, hogy biztonságosan, és
kényelmesen lehessen közlekedni a járdákon, utakon.
Nagyon fontos lenne, hogy
jelezzék, ha illegális szemétlerakás jut a tudomásukra, hisz e
nélkül szinte lehetetlen utolérni a szabálytalankodókat.
Mindannyiunk közös érdeke, hogy községünk tiszta, és
rendezett legyen, ezért kérjük
megértésüket, és együttműködésüket.
Felhívjuk
figyelmüket,
akik
szeretnének
még
előfizetni a Cenki Híradóra
a Polgármesteri Hivatalban
megtehetik.

I. Hársfa Mûvészeti Fesztivál
Hagyományteremtõ szándékkal elsõ
ízben rendezte meg a „Czenki” Hársfa
Néptáncegyüttes a Hársfa mûvészeti
fesztivált. A rendezvényen a környezõ
települések néptánccsoportjai is részt
vettek. Színvonalas produkciókat láthatott a közönség a fertõhomoki, a kópházi,
a sopronkövesdi, és természetesen a
nagycenki táncosok, zenészek, énekesek
jóvoltából.

Remélhetõleg ennek a kezdeményezésnek lesz folytatása, és az elkövetkezendõ
években rendszeresen találkozhatunk a
most megismert csoportokkal. Emellett
a fesztivál arra is kitûnõ alkalmat adott,
hogy tovább népszerûsítse a néptáncot,
népzenét, és így a késõbbiekben még
többen csatlakozzanak – akár tagként,
akár támogatóként, nézõként – a cenki
táncélethez.

Az egyik legnépesebb együttes (képünkön)
fertőhomokról érkezett

„Fiatal nemzedék a történelmi emlékhelyen”

V. NAGYCENKI MÛVÉSZETI NAPOK
2003. AUGUSZTUS 1 - 10.
„Nagy szüksége van a világnak arra, hogy a ZENE önmagán
túl mutasson, s anyagtalansága életünk nemesítő, gyógyító eszközévé váljon!” E sorokkal ajánlotta az első fesztivál előtt 1999ben Szokolay Sándor zeneszerző a nagycenkiek figyelmébe a
Művészeti Napok koncertsorozatát.
Ebben az évben már ötödik alkalommal élvezhetjük a SONARE
Alapítvány szervezésében kiváló fiatal és világhírű magyar művészek fellépéseit. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen
a 10 napos sorozatban ilyen magas színvonalú kamaramuzsikát
- országos viszonylatban - csak kevés helyen hallgathatnak. Mivel
a SONARE Alapítvány a Zeneakadémián is szervez egy koncertsorozatot, így nem csoda hogy egyre több ismert zeneművész ismeri
meg a Művészeti Napok programját, és szívesen jönne Cenkre, fellépésre. Ennek természetesen csak az Alapítvány anyagi lehetőségei
szabnak határt.
Ez évben például az a ritka lehetőség adódna, hogy Pege
Aladár, világhírű nagybőgős látogatna el hozzánk egy jazz-koncertre. Fellépése mindössze 200. 000 forintba kerülne,- ami ismerve az egyéb művész gázsikat- nagyon alacsonynak tekinthető. Az
ilyen és hasonló művészeti élmények „elhozására” az Alapítvány
kitalált egy megoldást ebben az évben. Támogatói kártyákat bocsát ki: 50, 30, 20, és 10 ezer forint értékben, Szponzorálni is
lehet az előadásokat, méghozzá 3.000 forintos és 1500 forintos
bérlet megváltásával.
Ebben az évben kénytelen az Alapítvány egy elviselhető mértékű belépőjegy kibocsátására, amely naponta 500 forint, a kedvezményes (diák, nyugdíjas) pedig 250 forint lesz.
A nagycenki zeneszeretőknek azonban a Polgármesteri Hivatal
és az Alapítvány között lévő sok éves együttműködési szerződés
kapcsán lehetősége nyílik, hogy ingyenes jegyekhez és 10 napos
bérlethez jussanak korlátozott számban, amelyet kb. 10 nappal a
koncertsorozat előtt lehet igényelni a P.H.-ban.
Hogy milyen élményekben részesülhetünk? - íme a 10 nap gazdag
programja:

augusztus 1. PÉNTEK
17.00 óra A művészeti napok ünnepélyes megnyitása a Széchenyi
István Emlékmúzeumban,
Képzőművészeti kiállítás megnyitása: Nagy Előd
festményeiből és érmeiből.
18.00 óra hangverseny a Múzeumban:
Beethoven: Esz-dúr szeptett
Környei Zsófia – hegedű, Móré László – brácsa,
Maróth Bálint – cselló, Illés László – bőgő,
Varga Gábor – klarinét, Szőke Zoltán – kürt,
Tallián Dániel - fagott

augusztus 2. SZOMBAT
18.00 óra hangverseny a Múzeumban:
Beethoven: Esz-dúr szextett,
Mozart: Esz-dúr szextett, Clas Arts Sextett

augusztus 3. VASÁRNAP
16.00 óra templomi hangverseny: Nagylózsi Vegyeskórus
18.00 óra hangverseny a Múzeumban:
Csajkovszkij: D-dúr vonósnégyes,
Mendelssohn: Vonósnégyes op.80.
Magyar Akadémia Vonósnégyes

augusztus 4. HÉTFŐ
18.00 óra hangverseny a község kultúrtermében:
Blues-ok, ragtime-ok, filmzenék
Classy Four szaxofon-kvartett

augusztus 5. KEDD
18.00 óra szabadtéri hangverseny:
A Vujicsics Együttes szerb-horvát nemzetiségi estje

augusztus 6. SZERDA
18.00 óra hangverseny a Múzeumban:
Brahms: Klarinét-kvintett,
Schubert: Rosamunda quartett
Varga Gábor – klarinét, Magyar Akadémia Vonósnégyes

augusztus 7. CSÜTÖRTÖK
18.00 óra szabad-téri program a szálloda udvarán
Kapuvári Néptáncegyüttes,
és a „Czenki” Hársfa néptáncegyüttes

augusztus 8. PÉNTEK
18.00 óra hangverseny a szálló különtermében:
G. Verdi: A végzet hatalma – nyitány,
J. S. Bach: Karácsonyi Oratórium – részlet,
E. Grieg: Peer Gynt: Szvit, Ewald: Desz-dúr kvintett,
Koetsier: Don Quijote, Dubrovay: Kivnett,
Lutoslawsky: Mini nyitány,
Tihanyi: Jelenetek öt szereplőre
Ewald Rézfúvósötös

augusztus 9. SZOMBAT
18.00 óra hangverseny a Múzeumban:
Brahms: d-moll szonáta, Schubert: B-dúr zongorás trió
Jandó Jenő – zongora, Környei Zsófia – hegedű,
Maróth Bálint - cselló

augusztus 10. VASÁRNAP
16.00 óra templomi orgona-hangverseny: Petrován Mária
Lübeck: F-dúr fúga, Daquin: Noël,
J.S. Bach: 3 korálelőjáték, Partita,
Chopin – Liszt: Prelűd,
Liszt: Introitus, C. Franck: Prelúdium, fúga
és variáció, Charpentier: Te Deum
18.00 óra A Művészeti Napok ünnepélyes zárása a Múzeumban:
Dohnányi: Zongorás-kvintett
Jandó Jenő – zongora, Magyar Akadémia Vonósnégyes

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT A RENDEZŐ
FENNTARTJA.

Igen az EU-ra
Április 13-án, vasárnap döntött az ország az európai uniós csatlakozásról. Nagycenken az 1456 szavazásra jogosult állampolgár
közül 755-en adták le voksukat. Ez 51.85%-os részvételi arányt
jelent, amely megfelel az országos átlagnak. A szavazáson részt
vevők közül 628-an (83.17%) támogatták, 125-en (16.55%) pedig
nem támogatták hazánk Európai Uniós csatlakozását (2 szavazat
érvénytelen volt). Az adatok alapján megállapítható, hogy –bár a
részvételi arány a vártnál mérsékeltebb volt – a szavazók döntő
többsége – hasonlóan az ország többi részéhez - a csatlakozás mellett tette le a voksát.

Fájdalmas Búcsú Bonitól
Mint a Duna széles folyama,
úgy hullámzott a láthatatlan szeretet a sírkerten végig, amikor
Bonit az utolsó útjára kísértük.
Megdöbbentő és hihetetlen számunkra, hogy élete delén kellett
itt hagynia szeretteit.
Néhány héttel ezelőtt még
csak kisebb fájdalmak zaklatták,
de az alattomosan terjedő kór rövid idő alatt elvette családjától,
gyermekeitől, akiket még nem
bocsátott útjukra.

Az első „Szüreti Napok”-on
kedves dalait énekelte
Nekünk, a község lakóinak is
fájdalmas veszteség, hiszen alig
lehetne felsorolni, közösségi tetteit, szorgalmát, sportszeretetét,
segítőkészségét.
Valamilyen szinten mindenki
kapcsolatban volt vele, ki gépjavítással, ki sport ügyben, ki gazdaként fordult hozzá segítségért.

Sokoldalú, tehetséges, szorgalmas,
állandóan gondolkodó, előretekintő, szarkasztikus humorral megáldott jóbarátot, vállalkozót, és:
EMBERT ismertünk meg benne.
A motorok szerelmese és
szakértője volt, vállalkozását is
erre építette. Az ő vezetésével és
szervezésében alakult meg 1983ban Nagycenken a motokrossz
szakosztály, amelyet napjainkig
vezetett. Akkoriban a Magyar
Nemzeti Bajnokság 2. osztályában versenyzett a cenki színekért.
Nagyon fájt neki, amikor az
általa kitalált, és sok munkával
megépített vejkei pályát elvették
szakosztályától, amit pedig még
megvásárolni is hajlandó lett
volna.
Kitartóan újra építette a csapatát, de akkor már fia, Endi követte édesapját a versenyzésben.
A községben, ha az önkormányzat, óvoda, iskola kérte,
mindig készségesen, soron kívül
segített, javította meg a gépeket,
adott szerszámokat, és tolta el a
havat télen. Legtöbbször mindezt
térítésmentesen tette.
Jellemző volt közösségi gondolkodásmódjára, amikor egy
lánctalpas erőgépet vett közösen
a szakosztály az önkormányzattal;- egyszerre segítette az akkori
szeméttelep rendezését, ugyanakkor megoldotta a krossz-pálya
építésének gondjait is. Az ötlet
kitalálásán és megvalósításán
felül egyszemélyben magára
vállalta mindezen munka teljes
fizikai és anyagi terhét is.

Nekrológ egy EMBERÉRT
Horváth Endre. A Boni. Szinte mindannyiunknak eszébe juthat
valamilyen személyes emlék vele kapcsolatban. Nem csak köztünk élt, hanem velünk, s értünk is. Férj volt és családapa, iparos és
gazdálkodó, sportoló, és sportvezető, zenész és mókamester, a közösségért tenni akaró és tudó nagycenki, de mindenekelőtt EMBER.
EMBER csupa nagybetűvel. Azt hiszem az Ő esetében nem csupán
elcsépelt közhely kimondani azt, hogy olyasvalaki volt, akit tiszteltünk, szerettünk.
Mindig megrendítő tapasztalni, hogy mennyire nincs hatalmunk
a halál felett. Különösen fájdalmas ez, ha olyasvalakit veszítünk el,
aki közel állt hozzánk, fontos volt nekünk. Sajnos a legerősebbek,
a legjobbak is védtelenek olykor. Betegsége alattomos volt és kíméletlen. Csak akkor mutatta meg magát, amikor már nem lehetett tenni
semmit ellene.
Márciusban a motokrossz-szakosztály megalakulásának 25-dik évfordulója alkalmából interjú készült vele. Egy tervekkel, célokkal teli,
ereje teljében lévő férfival beszélgettem akkor, és irigylésre méltónak
találtam azt a rengeteg energiát, ami benne lakozott. Felfoghatatlan,
hogy mindez semmivé lett, úgy tűnik egy pillanat alatt.
Azt mondják, mindenki addig él, amíg emlékeznek rá. Úgy hiszem, Boni még nagyon sokáig köztünk lesz. Emlékét megőrizzük,
és nem feledjük, hogy élt köztünk egy EMBER.

Elsők között ismerte fel 1990
után a rendszerváltás kínálta lehetőségeket, és részben családi
földeken gazdálkodásba kezdett.
Ezt a munkát is teljes odaadással
végezte, szakmai önképzéssel,
gépparkjának fejlesztésével olyan
szintre emelte, hogy családjának
ez adta legfőbb megélhetési forrását.
Amikor a Polgárőrség megalakult a községben, szabadidejét
- ami igazán kuriózum volt - nem
sajnálva vigyázta esténkén és sokszor éjszaka biztonságunkat.
A jó kedélyű, humorra mindig
kész Boni a Nagycenki Szüreti
Napoknak is meghatározó személyisége volt. Az első alkalommal
népdalénekesi tehetségét csodálhattuk. A szüreti felvonulásokon a
legsziporkázóbb ötletekkel rukkoltak ki Árpi barátjával és munkatársával, - mindannyiunk örömére. A
harmadik Szüreti Napok alkalmá-

ügyben, de mindig valamilyen
akadályba ütközött. Ahogy mi
ismertük Őt, a kitartását, egészen biztosan előbb-utóbb siker
koronázta volna ez ügyben is.
Nagyon, de nagyon hiányozni
fogsz nekünk. Nem javítod többet meg a rossz gépeinket, nem
szántod fel a kiskertünket, éjszakánként nem vigyázol ránk, nem

Egyik a sok sziporkázó felvonulási ötletből:
a „Két Karátos Barát” Boni és Árpi
val már olyan szintre fejlesztette a
két barát az önképzéssel szerzett
zenei tudását, hogy az ünnep legszórakoztatóbb, leghangulatosabb
délutánjával ajándékozták meg a
sátor nagy közönségét.
Egy horgásztavat szeretett
volna kialakítani pecás barátaival. Sok lépést megtett már ez

csalsz az arcunkra mosolyt, nem
szórakoztatsz minket szeptemberben a Szüreti Napokon.
Szeretettel idézzük vissza
képekben azokat a pillanatokat,
amelyekkel
megajándékoztál
bennünket.
Torokszorító leírni és kimondani:
Isten Veled Boni!

Horváth Endre „Boni” emlékére
Búcsú nélkül mentél el. Egy májusi napon hívtál utoljára
telefonon „Roland, menjél edzésre!” Ez volt az utolsó, de ezt
akkor senki sem gondolta!
Nagycsoportos óvodásként kezdõdött minden, de most egy
álomnak vége!!! Mi csak köszönettel tartozunk, de nem volt idõ
elmondani, megköszönni! Senki nem gondolta, hogy a betegség gyõz egy erõs fizikumú ember felett. De miért van ez így? De
miért ilyen hirtelen? De miért a jók? Mi csupa-csupa köszönettel
tartozunk, de tudom már késõ! Fáj, hogy búcsú nélkül mentél el,
és többé nem jön a zöld kisbusz a házhoz „Gyere megyünk!!”
Te, aki mindig csak adtál, aki sosem kértél!! Köszönjük Boni
bácsi, de már késõ!
Ragats Roland és szülei

60 év boldog házasságban
Csak nagyon ritkán fordul elő környezetünkben, hogy valaki a 60.
házassági évfordulóját ünnepelheti.
A Rákóczi utcában lakó 85 éves Schiffer István (Pista bácsi) és
80 éves felesége, Marika néni megérhette ezt a kivételes alkalmat,
amelyen 22 családtag ülte körül az asztalt és köszöntötte őket gyémántlakodalmukon.
Az 1943. június 19-én kötött frigyet csendes mise keretében szentáldozás kíséretében erősítették meg a Szent István templomban.
Közös életük a háború alatt indult, nagy szegénységben. Sok nehézségen mentek keresztül az első években. Alighogy megházasodtak, Pista bácsit behívták katonának, és több évre hagyta itthon élete
párját, aki egyedül nevelte első gyermeküket Ágit, miközben Marika
néni a gazdaságban dolgozva kereste meg a kis család szükségleteit.
Pista bácsi házassága első éveit a fronton szanitécként szolgálva
élte meg. Fő feladatuk a sebesült katonák első ellátása, kötözése volt.
A Don-nál nagycenki fiukkal is összehozta a sors, így találkozott
a lövészárkokban harcoló Lex Józseffel, Filátz (Pisztol) Jánossal,
Grubits Ferenccel, Tama Piussal.
Ugyancsak az orosz fronton találkozott Udvardi (Janker) Pista bácsival is, aki egy magas rangú tiszt (vezérőrnagy) lovásza volt.
Marika néni, hogy viszontláthassa kedvesét, egy alkalommal peresztegi asszonytársával együtt a visszavonuló fronton,
Nagyszombatnál meglátogatta férjét, ahova a mai szóhasználattal
élve stoppal, német, magyar teherautókkal, gyalog, vagonokban
utazva jutottak el.

Arra a kérdésre, hogy mi a hosszú, boldog házasságban eltöltött
idő titka, szinte egyszerre válaszolva mondták: az csak a Jó Istennek
köszönhető. Egészséggel megáldott bennünket, a többi már szeretetből természetesen fakadt.
Kedves Marika Néni és Pista bácsi!
Olvasóink nevében is kívánunk még sok, szeretetben és egészségben együtt eltöltött időt, továbbá, hogy a 70. évfordulót is
közösen ünnepelhessék öt unokájukkal és három dédunokájukkal
együtt Isten segítségével.

A nehéz kezdetek után hat évtizednyi boldog, szeretetben eltelt
házasságukat ünnepelhette Marika néni és Pista bácsi

Ilona-major, az új lovas gyöngyszem
A Széchenyi családból Ilona volt az első
aki Cenken élt. Emlékét és nevét még ma is
őrzi a Nagycenk és Kiscenk között található
major, amelyet új gazdája fantasztikus ötlettel, energiával, ízléssel és nem kevés pénzzel
lenyűgöző sportlovas és szabadidő központtá
alakított. Ebben a szép környezetben rendez-

Pistyur Imre szobrai az Ilona-major parkjában

ték május 24-25-én a megyei díjlovagló
bajnokság II. fordulóját, és az országos
összesítésű díjlovagló versenysorozat kilencedik területi fordulóját. A nagycenki indulók
közül a legkiválóbb eredményt a Horváth és
Lukács lovas Club képviseletében Horváth
Ágnes érte el, aki öt kategóriában lett első.
A viadalon 36 lóval 25 versenyző mérte
össze tudását, 14 egyesületet képviselve.
Lapzártánk után kerül sor az Ilona-major Sportlovas és Szabadidő központban az
Országos Ifjúsági Díjlovas Bajnokságra.
Három, új építésű, homokos járófelületű,
20x60 méteres lovas-pálya és díjlovagló
négyszög, valamint egy 25x40 méteres fedeles lovarda áll rendelkezésre egész évben
a folyamatos lovas munkához. A majorban
55 boksz várja a panziós lótartókat, és
folyamatosan bővülő szolgáltatások: büfé,

vendégszobák, lakó-kocsi parkoló, és lovas
üzlet áll az érdeklődők szolgálatára.
Aki teheti, látogasson el ebbe a szép
természeti környezetben lévő szabadidő
központba, legközelebb szeptember 19-21-e
között, az itt lebonyolítandó felnőtt Országos
Díjlovagló Bajnokságra!
Kellemes meglepetésben és színvonalas
sportélményekben lesz részük.

Anyakönyvi hírek
Akiket vártunk

Akiket gyászolunk

Makó Patrik
Iby Hajnalka és Markó Jácint
Kocsis Olivér
Hegedüs Anita és Kocsis Tibor
Gosztonyi Tímea
Winkler Anita és Gosztonyi Norbert
Markó László
Regény Beáta és Markó László
Egresits Kitti
Horváth Beáta és Egresits Márton
Széplaki Ádám
Czifra Bernadett és Széplaki Tamás

Tölgyes István
(1913)
Wladár Pálné
(1909) (Németh Ilona)
Pinezits József
(1951)
Bene János
(1949)
Leitner Lajosné (1927) (Horváth Mária)
Józsa Béláné
(1939) (Simon Ágota)
Pinezits Rudolf (1924)
Ganziegler János (1950)
Nagy Lászlóné
(1923) (Tama Róza)
Szabó Józsefné (1913) (Piller Anna)
Horváth Endre (1958) (Boni)

Horváth Ágnes, aki a legsikeresebb nagycenki
versenyző, Kapitány nevű kedvenc lovával

Közlemény
Egy kedves Olvasónk az Adatvédelmi
Biztoshoz fordult, mert elhunyt hozzátartozójának neve és születési éve megjelent
rovatunkban.
Azt kérjük Önöktől, hogy az elkövetkezendőkben aláírásos hozzájárulásukat megkaphassuk az adatok közléséhez.
Együttműködésüket előre is köszönjük!
A szerkesztők

Strasbourg már nincs messze tõlünk
A közelmúltban Udvardi Imrénét az
a megtiszteltetés érte, hogy beválasztották a Strasbourgi székhelyű Európa
Tanács Helyi és Regionális Közhatóságok
Kongresszusának hét tagú küldöttségébe.
Polgármester-asszony a Területi Önkormányzatok Országos Szövetsége megyei
tagozatának képviselőjeként az Országos
Szövetség elnökségében is szerepet kapott,
és ebből a testületből kapott egyhangú mandátumot Strasbourgba. Megbízólevele 2007.
februárjáig szól. (A delegációnak rajta kívül
még egy új tagja van, szavazati joguk két év
elteltével lesz.)
Az Európa Tanács ezen kongresszusa
mellett két bizottság működik. Udvardi
Imréné a Régiók Kamarájának munkájában
vesz részt helyettes tagként, mint külkapcsolati tanácsnok.
Megválasztása óta már két feladata is volt:
Lengyeloszágban a Régiók Kamarájában,
Strasbourgban pedig 3 egésznapos bizottsági
és plenáris ülésen képviselte országunkat.

A Kongresszus mostani ülésén az Unióhoz
csatlakozó országok számoltak be arról, hol
tart az integrációs munka. Hazánk képviseletében Pál Tibor belügyminisztériumi
államtitkár beszélt a Magyarországon még
kezdeti szakaszában lévő államreformról,
különös súllyal az önkormányzati régiók
kialakításáról, a kistérségek fejlesztésének
és igazgatásának perspektíváiról. Legfőbb
feladatként jelölte meg az új regionális közigazgatási szint bevezetését, amely úgy rendezi át a feladat és hatásköröket, hogy a központi államigazgatási szervek feladatai egy
részét a régiókhoz telepíti.
Említést kell tennünk még egy másik fontos sikerről is, amit Polgármester-asszony és
Nagycenk a napokban ért el.
Ismert, a Fertő-táj a Világörökség részévé vált. Működéséről a Fertődön létrejött
Fertő-Táj Világörökség Magyar Tanácsa
Köszhasznú
Egyesület
gondoskodik,
amelynek elnöke Ivanics Ferenc, a megyei
közgyűlés alelnöke. Ennek a testületnek a

Iskolai hírek
A június 14-én tartott évzáró
ünnepséggel végetért a 20022003-as tanév. A tanulmányi
eredmények között említést
érdemel, hogy majd minden
osztályban voltak olyan tanulók, akik kítűnő eredménnyel
zárták az évet, illetve, hogy a
bukások száma ebben az esztendőben sem volt túlzottan
magas. A kiváló tanulmányi
eredmények okán, illetve a
közösségben végzett munkáért,
példás magatartásért, szorgalomért, vagy a különböző versenyeken elért eredményekért
sok diák részesülhetett könyvjutalomban.

A tavasz folyamán renkívül
sok programon, rendezvényen
vettünk részt, szerepeltünk
sikerrel. Áprilisban iskolánk
rendezte meg az alsó tagozatosok körzeti matematikaversenyét, Erdősi Ferenc a
körzeti szavalóversenyen első
helyezést ért el, a költészet
napján vendégül láthattuk
Bősze Balázs soproni költőt,
még ugyanebben a hónapban
az énnekkar részt vett a daloshegyi találkozón Sopronban,
tevékeny részesei voltunk a
faluban zajló szemétszedésnek is. Ekkortájt kezdődtek a
tavaszi kirándulások, melyek

Ausztriai vendégeinkkel a kisvasútnál.

háromtagú elnökségébe választották meg a
világörökségi címet elnyert községek polgármesterei közül Udvardi Imrénét, Fülöp
Géza fertődi, Horváth Attila fertőhomoki
polgármestereket.
Az elnyert tisztségekhez szívből gratulálunk Polgármester asszonynak, amelyben
benne van az ő agilis, rátermett személyisége, és eddigi önkormányzati tapasztalata,
munkája.
Kívánjuk, hogy e tisztségeket tudja kamatoztatni az ország, illetve községünk polgárai
javára.

Polgármesterünk Strasbourgban, az Európa
Tanács Kongresszusi Palotája előtt

során tanulóink eljutottak többek közt Budapestre, Zircre,
Veszprémbe, Székesfehérvárra,
Komáromba, Sárvárra, Sümegre, Tihanyba. Májusban került
sor az erdei iskolára, melynek
keretében egy hetet töltöttek
az ötödik és hatodik osztályos
diákok Esztergomban és környékén. Eredményesen szerepeltek tanulóink az immár hagyományos megyei Széchenyi
iskolák találkozóján, melynek
idén Mosonszolnok adott
otthont. Az ennek keretében
megrendezett helytörténeti vetélkedőn csapatunk (Bugledits
Éva, Kálmán Edina, Gyuricsek
Tamás, Hegedűs Ferenc,
Radics Péter) 3. helyezést
ért el. A rajzversenyen pedig
Erdősi Ferenc lett harmadik.
Szintén a képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhatott
fel a Sopronban rendezett
komplex
természettudományi versenyen hetedikes fiúk
alkotta csapatunk (Hegedűs
Ferenc, Jókuti Péter, Fekete
Krisztián). Ugyancsak jól
szerepelt a megyei kresszversenyen Szentgróti Ádám, aki
az előkelő 9-dik helyezést
érte el.
Meglátogattak
bennünket
a Deutschkreutzi alsó tagozatosok, amely látogatást nem
sokkal később viszonoztunk.
Ugyancsak nálunk jártak testvériskolánk a jászkarajenői

iskola felső tagozatosai, több,
mint negyvenen.
Júniusban a Cinege Művészeti Iskola záróprogramja, a
sportcsarnokban tartott majorettbemutató, illetve az iskolás
néptáncosok
deutschkreutzi
fellépése voltak a jelentősebb
programok a ballagást, illetve
a már említett tanévzárót megelőzően. Összeségében elmondható, hogy eseményekben és
sikerekben gazdag évet zártunk,
mely után minden diáknak
kellemes pihenést, jó nyaralást
kívánunk, és kérünk benneteket
vigyázzatok magatokra a nyári
szünet során. Egy kicsit előretekintve már most közöljük, hogy
a tanévnyitó augusztus 30-án
lesz, az új tanév pedig szeptember 1-jén kezdődik.

Május utolsó vasárnapján emlékeztünk meg az I. és II. világháborúban
elesett és eltűnt hőseinkről

SPORT
Labdarúgás
Véget ért a bajnokság, melyben felnőtt
csapatunk a hetedik helyet szerezte meg. Az
elért helyezés megfelelőnek mondható, a mutatott játék azonban korántsem. Nagyon kétarcú volt a csapat ebben az esztendőben is,
kitűnő teljesítmények mellett sajnos többször
szenvedtünk nagykülönbségű vereségeket is.
Az új szezon előtt jelentős változtatásokról
határozott a szakosztályvezetés. Több nagycenki ifjúsági játékos felkerül az első csapat
keretéhez, néhány soproni illetőségű csapattag pedig távozik a klubtól. Reméljük, hogy a
fiatalok meghálálják a bizalmat, megfelelően
helytállnak, beépítésükkel új lendületet kap
az utóbbi időben kissé már fásult együttes, és
talán az új összetételű csapat képes lesz viszszacsalogatni a nézőket a „lelátókra”.
A tartalékcsapat ebben az esztendőben
is kitűnően szerepelt, nagy küzdelem után
éppen csak lemaradtak a fiatalok az aranyéremről, így a második helyen végeztek.
Jövőre - mivel több játékos az első csapathoz
kerül, illetve lesznek távozók is – jelentősen
átalakul és megfiatalodik a tartalékcsapat
kerete.
A bajnokság augusztus elején kezdődik,
július 4-től mindkét csapatunk edzésekkel és
edzőmérkőzésekkel készül a szezonra.
Itt kell szólni arról is, hogy köszönhetően
elsősorban Ivánkovics Ottó szervezőmunkájának, május 1-e előestéjén vendégül láthattuk a
Matáv Sopron labdarúgócsapatát. A mérkőzés
–melyet jelentős érdeklődés kísért – jól indult,
az első negyedórában nem esett gól, ám később

kezdett megmutatkozni a tudásbeli különbség,
egyre többször került a labda a kapunkba.
A szünetben kapura ívelős versenyt
hirdettünk, melyet a szépszámú jelentkező
közül ifj. Pál Gyula nyert meg. Jutalma egy
a Matáv játékosai által dedikált labda lett,
ugyanúgy, mint annak a szerencsés lövői
szurkolónak, aki a tombola fődíjaként vihetett haza egy dedikált labdát. A verseny résztvevői között, illetve tombolanyereményként
több egyesületi zászló is gazdára talált.
A második félidőben tovább folytatódott
a gólparádé, de a legnagyobb taps akkor
csattant fel a nézőtéren, amikor Hofstädter
Attila megszerezte becsületgólunkat. A végeredménynél (1-19) sokkal fontosabb, hogy
mindenki jól érezte magát, így remélhetőleg
ennek a kezdeményezésnek lesz folytatása.
A mérkőzés után ajándékokat (egy sportzászló és egy üveg, a mérkőzésre egyedileg
felcímkézett vörösbor) adtunk át minden
Matávosnak, majd egy közös gulyásevéssel
zárult a program. Mi is kaptunk ajándékot,
egy-egy zászlót kapott minden játékosunk,
illetve egy mezt is dedikáltattunk a soproni
játékosokkal, ami hamarosan a sportcsarnokban kerül kihelyezésre.

Asztalitenisz
Mint arról már korábban is hírt adtunk,
az asztaliteniszezők jól szerepeltek a megyei bajnokságban, ahol az ötödik helyet
szerezték meg. Időközben véget ért a városi
bajnokság is, itt szintén az ötödik hely lett
csapatunkké. Hír még, hogy a szakosztálynak sikerült két jó minőségű versenyasztalt
beszereznie, ezenkívül hálókat, labdákat is
vásároltak a ping-pongosok.
Fontos információ, hogy a tavasszal el-

maradt családi bajnokságra ősszel, a bajnoki
szezon kezdete előtt kerül sor.

Erõemelés
Május 1-én rendeztük meg immár második alkalommal a Nagycenki Erős Ifjak
Versenyét. A sok érdeklődőt vonzó viadalon a helyezésekért végig nyílt, izgalmas
küzdelem folyt. Végül Bán Norbert nyerte
meg a versenyt, a második ifj. Kovács
Sándor, a harmadik Jagodics Róbert lett.
Jutalomként egy-egy serleget vehettek át,
ezenkívül minden induló kapott érmet,
oklevelet, pólót.
A nézők maguk is kipróbálhatták a súlyokat, próbálkozásaikat egyesületi zászlókkal
honoráltuk.
A verseny szünetében Steiner Tibor
telefonkönyv-tépéssel próbálkozott, ami
kitűnően sikerült. 61 másodperc alatt több,
mint ötezer oldalnyi különböző vastagságú
telefonkönyvet sikerült eltépnie, ami akár
megyei csúcsot is jelenthet.
Tibornak és az összes többi résztvevőnek
gratulálunk, egyben kérjük a fiatalokat, hogy
szorgalmasan járjanak le a konditerembe, amely mindenki, így a lányok előtt is ingyenesen nyitva áll – hogy jövőre még izgalmasabb versenyt szurkolhassunk végig.
Végül, de nem utolsósorban szeretnénk
köszönetet mondani mindazoknak, akik
segítségünkre voltak sportrendezvényeink
létrehozásában: a Wesselényi Miklós
Sport Közalapítványnak, a Nagycenki
Önkormányzatnak, a Nagycenki Iparoskörnek,
Brummer Gábornak, Pál Gyulának, Gyürü
Lászlónak, a Zsugonits családnak, ifj. Horváth
Endrének, Varga Györgynek, és természetesen
minden résztvevőnek és segítőnek.

Május 1.
Idén is megrendezésre került az immár
hagyományos május 1-i programsorozat
a sportpályán. Az időjárás szerencsére
kegyeibe fogadta a rendezőket, így egész
nap zavartalanul folyhattak a rendezvények.
A nap szervezését és lebonyolítását ebben
az évben is lelkiismeretesen, időt és energiát nem kímélve az Iparoskör végezte
magas színvonalon. A majális sikeréhez
hozzájárultak mindazok, akik az ételeket elkészítették. Horváth Tiborné (Erzsi
néni) és Havasi Jenőné (Rózsi néni) a lángossütésben, a Zsugonits család, Klicsnich
Attila, a Hinterleiter család, és Steiner Jenő
a gulyásfőzésben, Filátz József pedig halászlékészítésben jeleskedett. A nagy számú
Újságot írta és szerkesztette:
Bugledich Attila és Keszei István
Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Nagycenk
Szedés: Stamp Design, Sopron

közönség pedig az ételek, italok fogyasztásban tűnt ki. A programok közül említhetjük a fiatalok labdarúgó mérkőzését,
a helyiek-bevándorlók focimeccset (3-3), az
erős emberek versenyét (erről a sporthírekben részletesen is beszámolunk), illetve a
sportcsarnokban rendezett rajzversenyt a
gyerekeknek. Este a megszokott szalonnasütéssel ért véget a nap, melyhez a fát közös
összefogással biztosította falu, a tábortüzek
előkészítését pedig idén is Erdősi Ferenc
vállalta.
Itt szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik az újság részére fontos
digitális fényképezőgép megvásárlásához
hozzájárultak, és külön köszönet az
Iparoskörnek, mely a befolyt összeget jócskán kiegészítette, és így 40.000 Ft-hoz jutottunk. Ezáltal remélhetőleg a közeljövőben
be tudjuk szerezni a berendezést.

Több, mint ötezer oldal 61 másodperc alatt!

