VI. évfolyam 1. szám

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET INFORMÁCIÓS LAPJA

Önkormányzati választások 2002
2002 októberében ismét helyhatósági
választások voltak Magyarországon. A
tavaszi parlamenti választások nyomán
megélénkült, olykor feszültté vált a közélet
szerte az országban. Nem volt ez másként
községünkben sem. Jól jelzi az emberek a
közélet, a közügyek iránt megnövekedett
érdeklődését a korábbiaknál magasabb részvételi arány a választásokon, (az 1465 választásra jogosult nagycenki lakosból 829
szavazott, ez 56.5%-os részvételi arányt jelent) illetve, hogy a 9 képviselői helyre 19en jelentkeztek. A korábbi választásokhoz
hasonlóan most is túlnyomó többségben
voltak a független jelöltek, de az országos
politikai eseményeknek is hatása volt néhány jelölt indulásában. A választásokat
megelőző napokban Nagycenken is érezhető volt kisebb feszültség, de szerencsére a
választás nyugalomban, problémamentesen
zajlott le. A választás végeredményeként a
vastag betűvel kiemelt személyek kerültek
be a képviselő-testületbe:
Bugledich Attila
Dr. Horváth András
Id. Keszei István
Füzi Ernő
If. Csorba János
Fekete Ferencné
Dr. Frech Hajnalka
Csigó Szilveszter

474 szavazat
428 szavazat
422 szavazat
399 szavazat
390 szavazat
388 szavazat
355 szavazat
349 szavazat

Nagy László
Steiner Katalin
Brummer Gábor
Horváth László
Ifj. Ivánkovics Ottó
Szentgróti József
Horváth Rezső
ifj. Lukács Lajos
Tóthmihály János
Kirkovits Lászlóné
Lukács László

320 szavazat
319 szavazat
315 szavazat
286 szavazat
225 szavazat
221 szavazat
212 szavazat
206 szavazat
156 szavazat
148 szavazat
133 szavazat

A kilencedik képviselői hely sorsa rendkívül szoros küzdelemben dőlt el. A testületből éppen csak kimaradó Steiner Katalin
319 szavazatot kapott, vagyis csupán egygyel kevesebbet, mint Nagy László.
A polgármesteri szék már korántsem
volt ennyire vonzó. A tisztség elnyeréséért
csupán Udvardi Imréné korábbi polgármester indult, és 719 érvényes szavazattal
újabb négy évre lett a falu első embere.
A felfokozott várakozások, illetve a szoros eredmények miatt a szavazatokat többször is megszámolták, a Helyi Választási
Bizottság közlése szerint a végeredmény
ellen semmilyen kifogás nem érkezett, a
választások problémamentesen, törvényesen zajlottak le. Az új képviselő-testület
2002.november 4-én megtartotta alakuló
ülését, megkezdte, és azóta is folyamatosan
végzi munkáját.

Tisztelt Nagycenki Polgárok!
Néhány hónap szünet után szeretnénk újraindítani a képviselő-testület információs lapját, a Cenki Híradót. A nyolc oldalasra növekedett kiadvány
továbbra is előfizetéses rendszerben működik. Az első példányát megelőlegezve
kapják kézhez. amelyet minden háztartásba eljuttatunk. Az újság előfizethető a
nagyboltban a pénztárnál és a Polgármesteri Hivatalban 400 forintos áron.
(Aki nem kéri az évi 4 példányt, az első példányt nem kell kifizetnie!) Kérem az
igénylőket, hogy március végéig fizessék be az összeget.
Ezúton köszönöm meg Csorba Viktória lelkiismeretes, odaadó, közel 4 évig
tartó szerkesztői munkáját, amelyet a jövőben nem tud már vállalni, mert munkája Budapestre szólította. Az önkormányzat és a magam nevében a továbbiakban
sok sikert kívánok neki!
Udvardi Imréné
polgármester

2003. március

Március 15.
A hagyományokhoz híven idén is megemlékezünk az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc eseményeiről. Rendhagyó
módon nem március 15-én, hanem egy
nappal korábban, március 14-én, pénteken délután 18 órai kezdettel kerül sor
az ünnepségre a Széchenyi szobornál. A
változtatás oka, hogy a hétköznap délutáni
időpont talán megfelelőbb, mint a hétvégi
kora délelőtti, így a korábbiaknál nagyobb
számban tudnak jelen lenni a nagycenkiek
e jeles eseményen.
Az ünnepség programja:
– Himnusz
– Vers; Kántor Péter: Március 15.
– Ünnepi beszéd: Udvardi Imréné
polgármester asszony
– Vers; Petőfi Sándor:
A szabadsághoz
– koszorúzás
– szózat

EU szavazás április 12-én!
A Magyar Köztársaság európai uniós
csatlakozásáról a választópolgárok 2003.
április 12-én dönthetnek. A szombati napon megtartásra kerülő népszavazáson
reggel 6 órától este 21 óráig járulhatnak
az urnákhoz.
A népszavazás lebonyolítása a képviselő választásokhoz hasonlóan történik.
Ugyanúgy két szavazókör működik, és
mindenki, akinek a lakóhelye nem változott, ugyanabban a szavazókörben adhatja
le voksát.
A népszavazás időpontjáról, a szavazókörök helyéről a választásra jogosultak
2003.március 20-27-e között értesítőszelvényt kapnak.
A szavazólapon egy kérdés szerepel: Egyetért-e azzal, hogy a Magyar
Köztársaság az Európai Unió tagjává
váljon?
Szavazni a válasz (IGEN vagy NEM)
alatti/melletti körben elhelyezett, tollal írt,
két egymást metsző vonallal lehet.
A népszavazás lebonyolításával kapcsolatban bővebb információt a Polgármesteri
Hivatal ad.

Önkormá nyzati Hírek
Az októberi Önkormányzati
Választások után, november 4én megtartotta alakuló ülését a
képviselő-testület. Tájékoztató
hangzott el a választásokról. Dr.Tóth Erzsébet a Helyi
Választási Bizottság elnöke
elmondta, hogy a választás törvényes keretek között zajlott le.
Rendkívüli esemény nem történt,
az eredmény megállapítása ellen
kifogás nem érkezett. A kilenc
képviselői hely és a polgármesteri tisztség betöltése törvényesen
megtörtént. Ezután sor került
a polgármesteri, illetve a képviselői eskü letételére, valamint a
megbízólevelek átadására.
Az ülés érdemi részében
előbb kisebb vita után 6 igen,
2 nem, és 1 tartózkodás mellett
megállapításra került a polgármester illetménye. Udvardi
Imréné polgármester asszony
heti 40 órás munkarendben, főállású polgármesterként vezeti
községünket, illetménye az erre
vonatkozó jogszabály alapján
került megállapításra.
A következőkben Udvardi
Imréné számolt be az elmúlt
négy év beruházásairól, fejlesztéseiről, illetve ismertette az
előttünk álló négy év feladatait,
terveit. Legfontosabbként az
önkormányzat és szervei működtetését, a csapadékvíz-elvezetés megterveztetését, utak és
járdák építését, az iskola teljes,
a Polgármesteri Hivatal külső
tatarozását, a falukép javítását
- a faluközpont rendbetétele, illetve parkok terek fásítása révén
- említette. A tervek megvalósításánál fontossági sorrendet kell
felállítani a korlátozott anyagi
lehetőségek miatt.
Ezután sor került az alpolgármester megválasztására, tiszteletdíjának megállapítására. Udvardi
Imréné Dr. Horváth Andrást
javasolta, amit a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Tiszteletdíját évi nettó 100.000
forintban állapította meg. Dr.
Horváth András ezt az összeget
felajánlotta a sportkör javára.
Az ülés további részében
megválasztásra kerültek az
Egészségügyi és Szociális, valamint a Vagyonnyilatkozat-kezelő
Bizottság elnökei és tagjai, illetve a testület megszüntette a polgármesteri tisztség betöltésével

kapcsolatos összeférhetetlenségi
okokat.
Az egyéb ügyek között szóba
került a község belső úthálózatához tartozó vízelvezetési terv elkészítése, amelynek megléte feltétele az útpályázatok beadásának,
(árajánlatokat kér az önkormányzat a tervekre, ezek ismeretében
dönt majd később) a Major utca
és a Gyár utca közti „Csapás”-on
közvilágítás kialakítása, (ezt a
testület egyhangúlag támogatta)
valamint felmerült az előző ciklusban működő Költségvetési és
Gazdasági Bizottság megalakítása. (A döntést erről a következő
ülésre halasztották)
2002. november 28-i ülés
Az ülés kezdetén tájékoztató
hangzott el a település közbiztonsági helyzetéről, a rendőrségnek nyújtott anyagi támogatás
felhasználásáról. A tájékoztatót
a Soproni Rendőrkapitányság
illetékesei tartották. Elmondták,
András Zoltán körzeti megbízott
munkája ismételten megnövekedett azután, hogy Lázár Zoltán
családi okok miatt áthelyezését
kérte. Szóltak a fontosabb rendőri intézkedést igénylő esetekről,
megemlítve, hogy a bűncselekmények száma a 2000, 2001-es
évekhez viszonyítva csökkent
2002-ben. Megköszönték az önkormányzat anyagi támogatását,
kérték a további segítséget.
Udvardi Imréné az ellenőrzések
gyakoribbá tételét kérte, illetve
azt, hogy az önkormányzati támogatás kizárólag annak a rendőrnek a munkáját segítse, aki
községünkben teljesít szolgálatot.
A testület ezek után a beszámolót
ellenszavazat nélkül elfogadta.
A napirendben a néptánccsoport beszámolója következett.
Erdősi Ferencné, a csoport vezetője ismertette a táncosok 2001.
évi pénzügyi mérlegét, szólt sikeres fellépéseikről, a pozitív szakmai visszajelzésekről, melyek
bizonyítják, hogy a tánccsoport
folyamatosan fejlődött 5 éves
működése során, és jó alapként
szolgálnak a további munkához.
Kérte a képviselő-testület tagjait,
hogy továbbra is támogassák a
csoportot. Elmondta még, hogy
a pályázati lehetőségek elérése
miatt kiválnak az Ipartestületből
és önállóan működnek tovább.

A polgármester asszony gratulált
a csoport sikereihez, további jó
munkát, és sok sikert kívánt. A
testület a tájékoztatót elfogadta.
Továbbiakban az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület beszámolóját
hallgatták meg a képviselők.
Ragats Imre és Ragats Péter az
egyesület képviseletében ismertették az önkormányzati támogatás felhasználását, illetve elmondták, hogy munkahelyi elfoglaltságok miatt nehéz összehangolni a
munkát, kevesen vállalnak aktív
szerepet a tűzoltóknál, ennek
ellenére próbálnak tisztességesen
felkészülni és helytállni a versenyeken. A polgármester asszony
köszönetét fejezte ki az egyesületnek a tűzoltók épületén elvégzett munkákért, egyben ígéretet
tett, hogy a további munkákat az
önkormányzat - erejéhez mérten
– támogatni fogja. A testület a
tájékoztatót elfogadta.
Ezután a Költségvetési és
Gazdálkodási Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
következett. Ezt a testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül
tette meg.
A belterületi vízrendezési
tervekre érkezett árajánlatokat a
képviselők megvitatták, és úgy
döntöttek, hogy további külső
szakértők meghallgatása után az
ajánlatokról később döntenek.
Döntés született a belföldi
gépjárműadó mértékének megváltoztatásáról. 2003. január

1-től minden megkezdett 100
kg után 800 forint lesz az adó
mértéke (korábban ez 600 forint
volt). Az új összeget a testület
egy ellenszavazattal állapította
meg. (Tudni kell, hogy 2003.
január 1-től a törvényi minimum
összege 800 forint, így ennél kevesebb nem lehet az adó.)
Több alapítvány is anyagi
segítséget kért az önkormányzattól, a testület azonban figyelembe véve a község helyzetét, lehetőségeit, egyiket sem
tudta támogatni.
Egyéb ügyek között egyhangúlag támogatták a képviselők,
hogy 2003-ban a helyi adók
mértéke nem kerül változtatásra.
Emellett szóba került, hogy vállalkozói övezet kialakításához
megvalósíthatósági tanulmány
elkészítésére kapott ajánlatot a
község, hogy megfelelő széljárás esetén szélerőmű felállítását
tervezi egy cég Nagycenken,
illetve, hogy a Hidegségi utca
szennyvízelvezetésére – amely
négy házat és a lovardát érinti
– árajánlat érkezett. Utóbbi
ügyekben a testület későbbre
halasztotta a döntést.
2002. december 12-i ülés
Tájékoztató
hangzott
el
Gimesi Szabolcstól a Fertőtáj
Világörökség Magyar Tanácsa
Egyesület
részéről.
Mivel
Nagycenk is beletartozik az
egy évvel ezelőtt világörökségi

Orbán Viktor volt miniszterelnök december 14-én, a Hűség Napján
községünkben járt. Megtekintette a Kormánya által, a népszavazás
emlékére adományozott 3 millió forintból felállított Hűség-kutat. A
találkozáskor Udvardi Imréné polgármester két Nagycenkről szóló
könyvet adott át ajándékul a volt kormányfőnek.

rangot nyert Fertő-tájba, ezért
szükséges lehet csatlakoznia
egy olyan egyesülethez, amely a
Fertő-táj világörökséghez tartozó községek, területek feladatait,
lehetőségeit koordinálja, értékeit
megőrzi, illetve pályázatok, támogatások révén gyarapítja. Az
első feladat az egyesület megalapítása. Ennek azonban 10 millió forintot meghaladó költségei
vannak, melyeknek egy részét a
községeknek kell állnia. A településeknek az állandó lakosság
száma szerint kell fizetni, (340
Ft/fő/év) ez községünknek 571
e Ft kiadást jelent. A képviselők
részéről több kérdés hangzott el
az egyesület vezetését, a befizetett pénz felhasználását illetően,
végül azonban figyelembe véve a
község érdekeit, az egyesülethez
való csatlakozást a testület egyhangúlag támogatta. Nagycenket
az egyesületben a mindenkori
polgármester képviseli.
A
következő
napirendi
pontként az önkormányzat és
szervei 2002 I.-III. negyedévi
költségvetésének teljesítéséről
szóló előterjesztést tárgyalták
meg a képviselők, és ellen-

szavazat nélkül elfogadták azt.
Ugyancsak tárgyalásra került
a 2003-as év költségvetési
koncepciója is, melyet néhány
feladat meghatározása mellett,
a képviselők elfogadásra alkalmasnak ítéltek.
Az előző ülésen hozott
határozat ellenére, törvényi rendelkezések változásai miatt az
adómentességek és adókedvezmények szempontjából szükségessé vált a helyi iparűzési adóról, illetve a vállalkozók kommunális adójáról szóló rendeletek
módosítása. A változtatást a
Költségvetési és Gazdálkodási
Bizottság támogatása mellett a
képviselők elfogadták.
Döntés született még a víz
– és csatornadíj legmagasabb
árának megállapításáról, illetve
a háztartási szilárd hulladék
szállítási és kezelési díjának
emeléséről. (Mindkét esetben a
szolgáltató által meghatározott
díjtételek elfogadásáról volt
szó.) Emellett megállapításra került az önkormányzat 2003 I. félévi munkaterve. Egyéb döntést
igénylő tájékoztatók keretében
a képviselő-testület döntött a

belterületi csapadékvíz elvezetésének megterveztetéséről.
2003. január 30-i ülés
A Gazdálkodási Bizottság
támogatása mellett a testület
elfogadta az önkormányzat és
szervei 2002-dik évi költségvetésének II. módosítását. Ezután
következett a 2003-as költségvetés első tárgyalása, erről külön
cikkünkben részletesebben is
olvashatnak.
Néhány ponton szükségessé
vált az önkormányzat és szervei
szervezeti és működési szabályzatának módosítása, ezt a testület
egyhangúlag megtette.
Ugyancsak
ellenszavazat
nélkül került elfogadásra a hulladékgazdálkodással kapcsolatos
helyi rendelet.
Nem volt vita a tornacsarnok
bérleti díjának emeléséről sem.
A növekvő fenntartási költségek
szükségessé tették a díjemelést.
2003 jan. 1-től az alapdíj 3200
Ft+áfa, tenisz céljára pedig 2000
Ft+áfa fizetendő óránként.
Ismét érkeztek alapítványoktól anyagi támogatást kérő
levelek, ezeket a szűkös anyagi

Köl tségv e t é s
Az önkormányzat gazdálkodása a képviselő-testület által
évente elfogadott költségvetésen
alapul , amely a legfontosabb
szabályozó rendszere az önkormányzati, ill. az intézményi
(iskola-óvoda stb,) működésnek.
A költségvetés előre átgondolt, a feladatok számbavételét
követően kialakított, az intézmények és az önkormányzat legalapvetőbb szükségleteit tartalmazó rendszer.
Ha csak néhány szóval
kellene bemutatni a 2003-as
tervezetet, akkor azt leginkább
a takarékosság, és a források
hiányában a nagyobb fejlesztések nélkülözése jellemzi. Az
alábbiakban a bonyolult táblázatos költségvetési rendszerből
megpróbálunk kiemelni néhány
fontos, hétköznapi nyelven leírt
tételt, amelyek közérdeklődésre
tarthatnak számot .
Mint minden önkormányzatnál, a közalkalmazotti béremelés
Nagycenken is komoly gondokat
indukált a Kiadás-oldal összeállításánál

Az óvoda költségvetése 2002ben 22.117.000 forint volt, 2003ban 29.208.000.
Az
iskoláé
2002-ben
44.240.000, 2003-ban 54.922.000
forint.
Összehasonlításként 2002-ben
a község 193.795.000 forintból
gazdálkodott, 2003-ban a jelenlegi állás szerint a 191.561.000
Ft. a végső összeg.
Ennek, és még sok egyébnek
az eredőjeként a költségvetés
első tárgyalásakor az előterjesztésben a község tartaléka
mindösszesen 990 ezer forint
(továbbiakban: ef) volt.
Az első tárgyaláson a képviselők keresték azokat a lehetőségeket, ahonnan az egyébként korrekt és takarékos előterjesztésből
a tartalékot növelni lehetett. Így
került sor például a Sportcsarnok
előtti kerítés 700.ef.-os kiadásának a törlésére és tartalékba
helyezésére. Megépül viszont a
Szent Imre utcában az iskola és
óvoda közötti, jelenleg nagyon
rossz állapotú kerítés helyett az

lehetőségek miatt a testület most
sem támogatta.
A Vagyonnyilatkozat-kezelő
Bizottság döntése alapján a
képviselők nyilvános vagyonnyilatkozatába -a bizottság által
kialakított eljárási rend szerintbárki betekinthet, jegyzetelhet, de
másolatokat nem készíthet róluk.
2003 február 13-i ülés
A költségvetés
második
tárgyalásával
kezdődött
az
ülés. (Részletesen foglalkozunk vele külön cikkben) A
költségvetés elfogadása után a
Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatokat vizsgálta
felül a testület.
Több napirendi pont nem
lévén az egyéb ügyek következtek.
Egyéb hírek, információk:
2003. Március 1-től az útlevelek
iránti igényeket a soproni okmányirodához kell benyújtani.
Ettől az időponttól kezdődően
csak azoknak az útlevéligényét vehetik át helyben az önkormányzatnál, akik egészségi
állapotuk miatt nem tudják felkeresni az okmányirodát.

2003.

új, ugyancsak 700.ef értékben.
Ezenkívül az iskolában 3 db ablak és 2 db bejárati ajtó cseréje
vált indokolttá.
Az óvoda az idén fejlesztésre 810 ef-ot költhet, amelyet a
kötelezően előírt villámhárító
felszerelésére fordít. A konyha
új kombinált hűtőszekrénnyel
és gázzsámollyal lesz komfortosabb.
Az önkormányzat igazgatási
tevékenysége rovatban a tavalyi
esztendőben 52.707.000 forint
szerepelt, 2003-ban ez az összeg
40.803.000 forint.
A fenti fejezet tárgyalásakor
csökkentette a testület az önkormányzat reprezentációra fordítható kiadását 100 ef-tal.
A hivatal 2003-ban 300 ef-ot
fordít irodabútor-cserére.
A képviselők a benyújtott
igények alapján minden szervezetnek megszavazták a kért
összegeket, így az újjáalakult
„Czenki”Hársfa
tánccsoportnak 200 ef-ot, a Tűzoltó
Egyesületnek 500 ef-ot. A
Sportegyesületnek 1.000 ef-ot,

a Polgárőrségnek 500.ef-ot,a
Rendőrségnek telefonköltségre
40 ef-ot, a Határőrségnek támogatásként ugyancsak 40 ef-ot
A település-üzemeltetés főösszege 2003-ban 32.327.000
forint
Legfontosabb fejlesztési kiadások között szerepel a Gyár u-i
kertek végén kialakuló utca közműveinek kialakítása 3 millió Ft
összegben. A Dózsa krt-on megálmodott játszótér tervezésére,
kivitelezésére 250 ef-ot tudott
fordítani a testület (amelyhez
már többen felajánlották anyagi és fizikai segítségüket is).
Útszegélyek, kövezés javítására,
parkok rendezésére 1. 115 ef
–ot, utak kátyúzásra 2.000 ef-ot
tud fordítani a település. A zöld
területek rendben tartásához
szükség lesz még egy fűkasza
beszerzésére is. A Nagycenk
–Kópháza –Harka között kialakítandó kerékpárút tervezéséhez
Nagycenk önkormányzata 125
ef.-tal járul hozzá.
(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalról)
A Gyár u.-Major u közötti közvilágítás kialakítására, valamint
a Szigetvárban, ill. Békavárban
elhelyezendő 1-1 lámpatest felállítására az eredeti tervezet szerint 2
millió forint volt az előirányzat, de
700 ef-ot vissza lehetett helyezni a
tartalékba, mert a Kiscenki utcában leszerelt régi lámpatesteket az
ÉDÁSZ beszámítja a megrendelt
munka elszámolásánál.
A költségvetés a szennyvíz elvezetésre, kezelésre 7.469 ef-ot,
– ezen belül 4.500 ef-ot a csapadék
elvezetés terveinek elkészítésére –,
vízellátásra. vízminőség védelemre
pedig 5.290 ef-ot irányoz elő.
A kiadások között szólnunk
kell még egy nagy fejezetről, a
Szociális ellátás kiadásairól is,
amelynek főösszege 13.123.000
forint. Kiterjedtsége miatt csak arra
van módunk, hogy az ellátások fajtáit felsoroljuk: szociális étkeztetés,
házi segélynyújtás, családsegítés,
ápolási díj, étkeztetési hozzájárulás,
időskorúak munkanélküli szociális
segélye, rendszeres gyermekvédelmi
támogatás, lakásfenntartási támogatás, felsőoktatási ösztöndíj, szervezett közcélú foglalkoztatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
bevonulási segély, tankönyvtámogatás, mozgáskorlátozottak támogatása, természetben nyújtott szociális
ellátások, egyéb segélyek.
A Kulturális és sportcélú kiadások fejezetében a legnagyobb
tételt a Sportcsarnok üzemeltetési
kiadásai teszik ki, amely 7.557 ef.
(A tárgyalás során a karbantartási
előirányzatból 200 ef került vissza
a tartalékba.)
A Bevétel oldal már kevésbé
izgalmas az érdeklődők számára,
de vegyük sorra a fontosabb és
érdekesebb főcímeit.

A legnagyobb főösszeg a
működési bevételek fejezetben
található
92.941.000
forint.
Ebben olvasható többek között
az óvodai, iskolai étkeztetés, garázs, üzlet, rendelő, tornacsarnok
bérbeadása, tankönyv-értékesítés,
forgalmi adó visszatérülés, kamat
bevételek, helyi adók*, az SZJA
átengedett része*, SZJA–kiegészítés, gépjárműadó* stb.
A második legnagyobb bevételi forrás az önkormányzatok
költségvetési támogatása című
fejezetben található, amelynek fő
összege 60.569.000 forint
E főcím alá tartoznak a normatív támogatások, központosított
támogatások, és a normatív kötött
felhasználású támogatások.
(a „mutatószámhoz kötött
állami hozzájárulások” kategóriában az érdekesség kedvéért
jegyezzük meg: az államtól az
óvoda 14,6 millió, az iskola
37,9 millió forint támogatást kap
a 29,2 illetve az 54,9 milliós
szükségleteihez képest. A különbözetet az önkormányzatnak kell
hozzátennie egyéb forrásaiból.)
A harmadik jelentősebb bevételi forrás az értékpapírok bevétele,
amely 21.084.000 forintot tesz ki.
Ebben a rövidlejáratú, és a gázközmű után kapott értékpapírok
értékesítése szerepel.
Fontosnak tartjuk a csillaggal
megjelölt tételekhez némi kommentárt fűzni.
Gépjármű adó*: a 2003-as
évtől a adónem 100%-ban az önkormányzatoknál marad
SZJA átengedett része*: A tavalyi évben az adónem 5 %-a maradt
helyben, az idei évben ez 10 %-.ra
módosult.
Helyi adók*: 2003-ban nem
emelkedik a mértéke.

Kamarai felkészítés
Az uniós csatlakozással összefüggésben, a mezőgazdaságban
tevékenykedők számára tájékoztató hangzik el március 24-én,
18 órai kezdettel a Községháza
nagytermében.

Az előadáson elsősorban
gabona, olajos növények és
egyéb szántóföldi termesztéssel
kapcsolatban hallhatnak érdekes
információkat a Mezőgazdasági
Kamara szakembereitől!

www.nagycenk.hu
Nagycenk országosan ismert
település. Sok ezer diák fordul
meg itt évente, akik elsősorban a
Széchenyi emlékhelyeket keresik
fel. Ez a helyzet bizonyos kötelezettségeket is ró a községre.
Az Interneten való elérhetőség
ma már szinte kötelező minden településnek, ha meg akarja mutatni
magát. (A községről alapvető információkat eddig is olvashattunk
a világhálón Csorba Viktória szerkesztő jóvoltából). Fontos, hogy
betekintést adjunk minden érdeklődőnek, hozzánk készülőnek a község nevezetességeiről, kulturális
életéről, szolgáltatásairól, stb.
Az önkormányzat átérezve
ennek jelentőségét, egy részletes
Web honlap tervezésébe, szervezésébe fogott.
Az elmúlt napokban a polgármester asszony meghívására a
Konkord Kft. képviselője tartott
ismertetőt a lehetőségekről. A
számítástechnikai szakember elmondta, hogy számunkra egy 100
oldalas megjelenési lehetőséget
adó csomag lenne a legmegfelelőbb, amelynek díja évi 250. 000

Házassági évfordulók
2003-ben jeles évfordulót ünnepelhetnek azok a házaspárok, akik
50 éve, 1953-ban esküdtek egymásnak örök hűséget a nagycenki Szent
István Templomban:
Csizmadia József és Tama Margit
Filátz József és Horváth Rozália
Szommer János és Kanicsár Rozália Zsugonits Lajos és Derdák Erzsébet
Varga András és Kolosits Sarolta
Az aranylakodalmuk alkalmából szeretettel gratulálunk, és még
számos, egészségben együtt töltött évet kívánunk az Önkormányzat
nevében.
Ugyancsak házassági évfordulót ünnepelnek az idén azok a házaspárok is , akik 1978-ban, 25 éve kötöttek házasságot:
Fekete Ferenc és Ragats Rita
Varga László és Dervalits Mária
Varga János és Tama Mária
Szőke András és Hoffner Erzsébet
Szommer Rezső és Bene Katalin
Korpácsi István és Torma Éva
Nagy József és Pinezits Ágnes
A jubileumi évfordulójukon nekik is szívből gratulálunk, és kívánjuk,
hogy az 50. évfordulót is együtt ünnepelhessék.
(A házassági évfordulók adatai a Plébánia anyakönyvéből származnak, így azok szerepelnek a fenti összeállításban, akik a nagycenki templomban kötöttek házasságot! A szerk)

Szélerõmû a község határában?
A budapesti székhelyű B(io)-S(zél)
Energia Kft. 10 éves tapasztalttal a háta mögött szélerőművek és más alternatív energiaforrások tervezésével, kivitelezésével foglalkozik.
Felmérésük után az országban 20 helyszínt találtak megfelelőnek a szélpark telepítésére, amelyből 8 kerül majd kiválasztásra
Jelenleg a szükséges szélmérések előkészületei folynak, amelyhez az önkormányzat

forint. Ez a költség tartalmazná az
egyszeri elkészítésnek, a regisztrálásnak, tárhelynek, a havi frissítésnek a költségeit.
Az önkormányzat terve az,
hogy kb. 50 oldal hirdetési lehetőséget ad a vállalkozók, ill. a
megjelenni szándékozók számára,
akik a havi kb. 2000 forint költség
fejében 2-3 oldal bemutatkozási
lehetőséghez juthatnak, ezáltal
állandóan elérhetőek lesznek a
világhálón.
Ez a konstrukció azt jelenti,
hogy az önkormányzatnak a
honlap fenntartása nem kerülne
költségbe, mert azt a megjelenni
kívánók fedeznék. (Ahogy ez már
több településen működik.)
Mivel a honlap indulásának feltétele, hogy legyen az 50 oldalnak
gazdája, így kérünk mindenkit,
akit az Interneten való megjelenés
érdekel, vegye fel a kapcsolatot
Bugledich Attila tanárral, aki felvilágosítást fog adni a lehetőségekről.
Szeretnénk, ha az Önök segítségével minél előbb megismerkedhetnénk a község új honlapjával, és a „www.nagycenk.hu”
web címen a községet bemutató
igényes, tartalmas, információs
oldalakat találhatnánk.

elvi beleegyezését kérték. (A képviselő-testület már igent mondott)
Terveik szerint, ha a szél erőssége és
gyakorisága megfelel a követelményeknek,
maximum 25 gépet telepítenének, amelynek
összteljesítménye az 50 MW-ot is elérheti. A
szélerőmű az Újtagmajor-Csitkés-Dombháti
dűlő által határolt területen épülne meg,
amelynek fele nagycenki, fele peresztegi
gazdák tulajdonában van.

Rendõrségi hírek
Az idei évben az alábbi törvénysértő cselekmények jutottak a
rendőrség tudomására:
Történt egy otthoni garázdaság és rongálás, valamint kerékpárlopás a Dózsa körúton január végén, amely során egy utcán leállított,
lezáratlan kerékpárt tulajdonított el egy ismeretlen elkövető.
Pénztárcát loptak el a Soproni utca egyik üzletéből, kihasználva
tulajdonosa figyelmetlenségét.
A Kiscenki utcában egy ház gazdasági helyiségéből kisgépeket
tulajdonítottak el.
A fenti ügyekben kérem segítségüket, továbbá olyan régebbi esetek felderítéséhez is, amelyekben eddig nem jutottunk eredményre:
pl: a Községháza előtti betonpad megrongálása.
A fentieken túl szeretném a figyelmet felhívni néhány olyan körülményre, amelyek a Sopron, Fertőd városokban, illetve a környékbeli
településeken előfordult bűncselekményeket jellemzik.
Azért érdemes szem előtt tartani a másokkal történt ügyeket, mert
ilyen bárkivel, bármikor előfordulhat, viszont kellő odafigyeléssel,
óvatossággal jelentősen csökkenthetjük annak esélyét, hogy velünk
is megtörténjék.
Az idei évben ismertté vált ügyek tanulmányozása azt mutatja,
hogy egyre gyakoribb a mobiltelefonok eltulajdonítása. Ez nagy számban jelentkezik az iskolákban is, célszerű telefonnal rendelkező gyermekeink figyelmét felhívni erre, és a kellő intelmekkel ellátni őket.
Emelkedik ismét a lakásokba történő, ún. besurranásos lopások
száma, amikor az elkövető kihasználja az utcai ajtó, a lakás bejárati
ajtajának kulcsra nem zárt állapotát, sőt, ha ez a lakók távollétével is
párosul, akkor szabad prédává válik a lakás.
Gyakori a bankkártyák eltulajdonítása, sőt esetenként még a PIN
kódot is megtalálja az elkövető a kártya tasakjában, így semmi akadálya sincs, hogy használja pénzünket. Ezért soha ne tartsuk a bankkártya közelében, elérhető helyen ezt a kódot.
Előfordulnak olyan bűncselekmények, melyek során járművek alvázszámát meghamisítják. Ezek a hamisítások az eredetvizsgálatok
során kiderülnek, nem érdemes tehát ilyet tenni.
A környéken ismét jelentkeznek azok az elkövetők, akik utcán
parkoló autók oldalüvegét betörve az utastérben talált tárgyakat
/legtöbbször pénztárcát, iratokat/ eltulajdonítják. Legtöbb esetben a
jelentős kárt a rongálással okozzák. Arról már korábban is volt szó,
hogy gépkocsink utasterében látható helyen ne hagyjunk semmiféle
olyan tárgyat, amely az elkövetőket a megszerzésre csábítaná, még
akkor sem, ha csak rövid időre állunk le, és azt hisszük, hogy autónk
jól látható helyen van.
Aki teheti, éjszakára járjon be az udvarra, garázsba. A közelmúltban Sopronkövesden fényes nappal egy lakóház előtt törték fel az autót egy övtáska megszerzése céljából. Olyan esetekről is tudomásunk
van, hogy egyes személyek alapítvány, társadalmi szervezet nevében
házról-házra járva pénzt kérnek, nemes cél érdekében.
Ezzel kapcsolatban tudnunk kell, hogy egyetlen hivatalosan működő szervezet sem végez ilyen „házaló” gyűjtést. Ha mégis, minden
ilyen megbízott személynek rendelkeznie kell a szervezet által kiállított igazolvánnyal vagy megbízással. Ha ilyen személyeket észlelünk, azt jelentsük ellenőrzésük végett.
Végezetül egy változásról értesítem a lakókat. A körzeti megbízotti irodán megszűnt a vezetékes telefon üzemelése, tehát a továbbiakban a 361-029-es telefonszám nem él.
Helyette egy mobiltelefonon vagyok elérhető, amelynek száma:
06-20-569-2235.
Ha valakinek fontos közölnivalója van, és nem vagyok azonnal
elérhető, a mondandóját a hangpostára is mondhatja, vagy küldhet
SMS üzenetet is. Ezen esetben közölje, miért történik a hívás, milyen
címen érhető el, és rövid időn belül felkeresem.
András Zoltán r. ftzls.

Az utolsó beszámoló margójára
Két hete, amikor a Cenki Híradó
számára kértem a negyedéves anyagot, (ami mindig órára pontosan a
levelesládába került), a szokásosnál
többet beszélgettünk a község bűnügyi állapotáról, a rendőrségen történt átszervezésekről, arról a helyzetről, hogy kollégája áthelyezése
után egyedül kell végeznie a területen a feladatokat. Ezek után jött
a megdöbbentő hír, hogy András
Zoltán rendőr főtörzszászlós balesetben elhunyt.
Munkájában és magánéletében
is szorgalmas, megbízható, szolgálatkész embernek ismertük.
Otthonosan mozgott a „terepen”,
amelyen dolgoznia kellett. Tudta,
hol várható olyan esemény, ahol
vezénylés nélkül is ott kell lennie.
Az új képviselő-testület első ülésén a soproni feletteseivel együtt
vett rész, ahol nem csak a testület
fejezte ki megelégedését munkájával kapcsolatban, de a Soproni
Főkapitány is megerősítette ezt a
véleményt.
Hiányozni fognak óvó figyelmeztetései
a
veszélyekről,

amelyek minden írásában jelen
voltak. Hiányozni fog jelenléte,
amely mindannyiunknak biztonságot sugallt.

Az utolsó beszámolója végén
ezt írta: „…a továbbiakban a
361-029-es telefonszám nem él.
Helyette egy mobiltelefonon vagyok elérhető, amelynek száma:
06-20-569-2235.”
Szomorú fordulat, hogy már
ez a mobilszám sem elérhető,
akárcsak a 46 éves, két gyermekes, szimpatikus édesapa.

Használtruha-konténer az
Arany-patak melletti parkolóban
Az Európai Unióban már évtizedek óta foglalkoznak különféle vállalkozások a használt ruhák gyűjtésével és újrahasznosításával. A félretett
ruhák így nem a szemétben kötnek ki, hanem mint a háztartási hulladék
3-5 %-a , ésszerűen továbbhasznosítható. Válogatás után a még hordható
ruhák a kereskedelembe kerülnek, ahol főleg a 3. világ országai jutnak
ezáltal jó minőségű ruhákhoz. A már nem hordható ruhákból géptisztító
rongyok, szigetelő anyag készül, illetve új ruhák nyersanyagát is képezik.
A konténerbe dobható, tiszta zsákba, zacskóba csomagolva: női, férfi
és gyermekruhák, alsóneműk, más háztartási ruhanemű, ágynemű, abrosz, takaró, asztalterítő stb., és cipő párosítva.
Nem dobható viszont a konténerbe dohos, nedves ruhanemű, maradékanyag, rongy.
A gyűjtés speciálisan erre tervezett, időjárás és lopás-biztos konténerekben történik, amit a vállalkozó, a Fertőszentmiklós székhelyű Eurolap
Kft. hetente legalább egyszer ürít.
Az önkormányzat örömmel adott lehetőséget a konténer elhelyezésére, bízva abban, mint ahogy néhány kilométerre nyugatabbra, nálunk is kialakul a szemét elhelyezésének olyan kultúrája, amely ezután
nem a környezetünket károsítja, hanem javunkat szolgálva alakul át.

A ruha-konténer a parkolóban, mellette a piros szemetes kukák,
a szelektíven gyűjtött papír és üveg számára.

Születések, halálozás
Az elmúlt néhány évben nem volt olvasható a Cenki Híradóban
a községünkben az elhunytak és az újszülöttek névsora. Pótolva e
hiányt, most emlékezünk rájuk:

Akiket vártunk
1999
Monostori Márk
(Szülők: Kocsis Andrea és Monostori István)
Gáll Viktória és Bernadett (ikrek) (Sz: Szigeti Mónika és Gáll Sándor)
Gáncs Gergő
(Sz: Rozmán Anita és Gáncs Zoltán)
Erdősi Dzsenifer Fanni
(Sz: Hegyi Ildikó és Erdősi Antal)
Boda Allegra Vanda
(Sz: Horváth Edit és Boda László)
Polgár László
(Sz: Luif Ildikó és Polgár László)
Lukács Dorina
(Sz: Oláh Krisztina és Lukács Gábor)
Bedőcs Nóra Evelin
(Sz: Zsoldos Erika és Bedőcs József)
Csipkó Csilla
(Sz: Mészáros Katalin és Csipkó László)
Élő Máté
(Sz: Fekete Klaudia és Élő Péter )
Szabó Balázs
(Sz: Horváth Annamária és Szabó Zsolt)
Kubicsek Ferenc
(Sz: Stippinger Anna és Kubicsek Ferenc)
Horváth Dominik
(Sz: Szommer Erika és Horváth Frigyes)
Piller Patrcia
(Sz: Horváth Helga és Piller László)
Resch Nikoletta
(Sz: Borbély Katalin és Resch Péter)
Poschinger Ágoston
(Sz: Pongrácz Erika és Poschinger August)
Zubrits Mónika
(Sz: Hideg Szilvia és Zubrits József)
Pajer Márton
(Sz: Horváth Gabriella és Pajer Csaba)
Ben Sassi Jázmin
(Sz: Fekete Lívia és Ben Sassi Mounir)

2000
Turi Mónika
(Sz: Presits Beáta és Turi Tamás)
Wutzlhofer Alexander Patrik (Sz: Bindics Beáta és Wutzlhofer Róbert)
Egresits Péter
(Sz: Horváth Beáta és Egresits Márton)
Szerencse Patrik Mátyás (Sz: Horváth Brigitta és Szerencse Mátyás)
Dénes Anna
(Sz: Farkas Mónika és Dénes József)
Zubrits Klaudia
(Sz: Hideg Szilvia és Zubrits József)

2001
Tóth Emese
Szokodi Krisztián
Piller Bettina
Udvardi Martina Anna
Pozsgai Bálint
Schey Dóra
Pék Zoltán Miklós
Végh Ákos
Módos Máté
Söveges Fábián
Fekete Bence
Lukács Kata Júlia
Ponák Bence
Takács Balázs
Jurai Bianka
Németh Dominika
Kenessei Zsombor
Winkler Dorka

(Sz.: Baumgartner Zsanett és Tóth Gábor)
(Sz: Szabó Babett és Szokodi Szaniszló)
(Sz: Horváth Helga és Piller László)
(Sz: Köpe Eszter és Ifj.Udvardi Imre)
(Sz: Frühwiert Edina és Pozsgai Zoltán)
(Sz: Csigó Katalin és Schey Szabolcs)
(Sz: Vida Ilona és Pék Miklós)
(Sz: Bodon Andrea és Végh Attila)
(Sz: Garami Éva és Módos Ferenc)
(Sz: Schiffer Veronika és Söveges Barnabás)
(Sz: Hajdú Veronika és Fekete Árpád)
(Sz: Hernádi Anikó és Lukács György )
(Sz: Ézsöl Erika és Ponák Zoltán)
(Sz: Döbör Elvira és Takács László)
(Sz: Balaskó Rita és Jurai Tibor)
(Sz: Szokodi Szilvia és Németh Tamás)
(Sz: Gosztola Erna és Kenssei Károly)
(Sz: Schmidt Zsuzsanna és Winkler Zoltán)

Markó Vivien
Sági Bence
Szabó Dorián
Lex Zsófia Anikó
Klicsnik Dorina
Bauer Dániel Tamás
Rozmán Kristóf
Kovács Alexandra Mária
Liszta Barnabás
Adorján Filip Dominik
Pajer Botond
Sütő Nikolett
Marton Adrián

(Sz: Jurek Annamária és Markó Roland)
(Sz: Markó Judit és Sági Balázs)
(Sz: Szabó Anita és Szabó József)
(Sz: Pődör Anikó és Lex Imre)
(Sz: Vécs Andrea és Klicsnik Attila)
(Sz: Horváth Andrea és Bauer Tamás )
(Sz: Borbély Andrea és Rozmán Szabolcs)
(Sz: Markó Tünde és Kovács János)
(Sz: Simon Katalin és Dr.Liszta Balázs)
(Sz: Udvardi Melinda és Adorján Sándor)
(Sz: Horváth Gabriella és Pajer Csaba)
(Sz: Visi Andrea és Sütő Tamás)
(Sz: Bella Zsanett és ifj.Marton Gyula)

2002

Csigó Lilla
Artner Mercédesz Virág

(Sz: Mészáros Rita és ifj. Csigó Szilveszter)
(Sz: Pinezits Adrienn és Artner Zoltán)

2003
Visi Dániel
(Sz: Pinezits Hajnalka és Visi Zsolt )
Ágh Bernadett
(Sz: Németh Tímea és Ágh Norbert)
Horváth Nina és Nikol (ikrek) (Sz:Balogh Beáta és Horváth Roland)
(A felsorolt fiatal családok közül időközben 10 már elköltözött a
községből. Az összeállításban azok sem szerepelnek, akik az elmúlt
néhány évben lettek nagycenki lakosok.)

Akiket gyászolunk
1999
Fekete Ernő (1921)
Trencsér Mária (1907)
Hárfai Józsefné (1907)
Fekete Róza (1915)
Winkler Zsigmondné (1914)
Nagy Józsefné (1924)
Csala Lajosné (1936)
Garamvölgyi Mátyásné (1919)
Schiffer Józsefné (1925)
Markó Jánosné (1925)
Farkas József (1953)
Nemes László (1914)
Piller Patricia (1999)
Rokop János (1923)
Markó Gyula (1924)
Brummer Mária (1926)
Artner István (1933)
Filátz Ferenc (1914)
Nagy Balázs (1983)

2000
Horváth Ilona (1913)
Horváth Ilona (1934)
Pálfi József (1919)
Pécsi Ildikó (1963)
Süte János (1927)
Locsmándi Mária (1908)
Fekete Istvánné
(Nagy Julianna 1910)
Kleiner Karolin (1909)
Karvalits Irén (1918)
Mórocz Antal (1924)
Gálik Margit (1930)
Glowaczewsky Zoltán (1945)
Lobinger Mária (1910)
Czenky Józsefné (1942)
Horváth Mária (1928)
Ragats Imre (1925)
Sebestyén Józsefné
(Iliás Ilona) (1921)
Stróbl Károly (1952)
Dávidházi István (1905)
Leitner Lajos (1925)
Ragats Lászlóné
(Ragats Rozália) (1915)

2001
Nagy István (1943)
Bedekovics Ferenc (1919)
Pölcz Istvánné
(Nagy Gizella 1908)
Dombi Károly (1935 )
Keszei Dénes (1910)
Tóth Sándor (1923)

Dombi Erzsébet (1930)
Szommer Istvánné
(Márkus Terézia 1937)
Bíró Béla (1932)
Tóth Ferenc (1927)
Pollák Ilona (1953)
Lex Sarolta (1926)
Tóth Lajos (1918)
Jagodics Ferencné (1934)
Ragats Lajosné
(Timsina Karolina 1908)
Bene Ferenc (1927)
Bendes Mária (1943)
Mende Cirilné
(Szommer Erzsébet 1924)
Piller Pál (1916)
Fejes József (1939)

2002
Fekete Ferencné
(Wessely Erzsébet 1928)
Derdák István (1948)
Horváth Rezső (1928)
Németh Gézáné
(Horváth Irén 1925)
Horváth Ferencné
(Sölét Vilma 1919)
Németh István (1923)
Nagy József (1916)
Srtóbl Lőrincné
(Csapó Erzsébet 1954)
Pinezits Rudolf (1952)
Jagodits Ferenc (1931)
Artner Nándorné
(Horváth Irén 1930)
Horváth Henrich (1912)
Nagy Eszter (1973)
Ragats Imréné
(Fekete Erzsébet 1921)
Lukács Ferenc (1950)
Ivánkovics Róbert (1946)
Farkas Imre (1927)
Major István (1931)
Vágvölgyi Ottóné
(Horváth Irén)
Somorjai Frigyes (1920)
Szigeti Ferencné
(Pető Margit 1923)
Trencsér Irén (1931)

2003
Kovács Katalin (1913)
Ganziegler Józsefné (1930)
Steiner Jenőné (1916)
Markó Jánosné (1930)
Böhm József (1945)
Pölcz Béla (1913)

Az iskolában történt
2002. augusztus 31-én az
évnyitóval megkezdődött a 2002/
2003-as tanév, melynek során 142
diák (77 alsós és 65 felsős) tanul
iskolánkban, 12 főállású, 1 félállásban dolgozó, és 2 óraadó pedagógus irányításával. Örömteli,
hogy minden tantárgyat szakos
tanár oktat.
A 2002-es évben több pályázaton is sikerrel vett részt az iskola.
Informatikai pályázaton 450.000
forintot kaptunk, ebből az összegből korszerűsítettük, illetve tovább
fejlesztettük a számítástechnika
terem felszerelését. Egy másik
pályázaton pedig 300.000 forint
értékben a könyvtári állomány bővítésére nyílt lehetőség. Ugyancsak
pályázati forrásokból, valamint
a Bozsik-program révén sikerült
sportfelszereléseket és sporteszközöket beszereznünk. Említést érdemel még, hogy részben megújult
a technika terem berendezése is.
Ebben az évben szeretnénk még a
Szent Imre utcai rossz állapotban
lévő kerítést kicserélni, úgy tűnik,
az ehhez szükséges anyagi fedezetet
az önkormányzat biztosítani tudja.
Jól szerepeltek tanulóink az
első félévben megrendezett sportversenyeken, illetve egy diák
a számítástechnika tantárgyból
rendezett versenyen bejutott a
megyei döntőbe.

A számítástechnika alapjait
egyébként a felsős diákok heti
rendszerességgel, jól felszerelt
tanteremben, szaktanár irányításával sajátíthatják el. A kor követelményeinek megfelelően mindegyik számítógép rendelkezik
Internet elérhetőséggel is.
Az első félév eseményei közül
említést érdemelnek még a nyílt
napok, melyekre sok szülő látogatott el, a Mikulásbál a gyerekeknek, a Szülői Munkaközösség
bálja a felnőtteknek, az immár
hagyományos papírgyűjtési akció,
a kastélyban rendezett játszóház,
a közelmúltból pedig a farsangi
bálok.
Tán a fentiekben említettek
is szerepet játszanak abban, hogy
az elmúlt 2-3 évben fokozatosan
csökken a negyedik vagy hatodik
osztály befejezése után soproni iskolába távozó gyerekek száma. Az
oktatási körülmények nem számottevően jobbak a városi iskolákban,
mint nálunk (főleg most, hogy a
városi önkormányzat jelentősen
csökkentette a soproni iskolák
támogatását). A statisztikák is azt
mutatják, hogy a helyben végzett
diákok a későbbi főiskolai, egyetemi felvételiknél nem szerepelnek
rosszabbul, mint azok, akik a felső tagozatot Sopronban végezték.
Reméljük, hogy az oktatás feltétele-

Megalakult a „Czenki” Hársfa Néptáncegyüttes
2003. február 6-án újjáalakult
a nagycenki néptánccsoport. Az
alakuló ülésen megválasztották
a tisztségviselőket, és elfogadták
az alapszabályt. Az Iparoskörből
való kiválásra azért volt szükség,
mert önálló együttesként nagyobb
lehetőségek nyílnak különböző
pályázatokon a részvételre. Ezekre
a pályázati forrásokra szükség is
van, mert ahogy fejlődik az együttes, úgy nyílik lehetőség újabb és
újabb fellépésekre, fesztiválrészvételekre, ezek azonban komoly
költségekkel járnak. Az elmúlt idő-

szakban például szerepelt a csoport
Fertőbozon, Fertőhomokon, Rajkán,
Röjtökmuzsajon, emlékezetes fellépése volt a sopronkőhidai börtönben, és természetesen részt vett a
nagycenki jeles eseményeken, a
szüreti napokon, az öregek napi
rendezvényen, és az Iparosbálon
is. A következő fellépésük pedig
áprilisban Fertőbozon lesz.
Ugyancsak komoly anyagi terheket ró a táncosokra a ruhák beszerzése, hiszen minden tájegységnek
megvan a jellegzetes viselete, amelyet a táncnál is követni kell. Ezért

Az alakuló ülés levezető elnöke Pozsgai Éva ismerteti a tagsággal a megalakulás
teendőit. Mellette táncos-társai, akik a jegyzőkönyvet vezették és hitelesítették.

inek további javításával még inkább
csökken a távozó gyerekek száma.
Bőséges a tanórán kívüli programok kínálata is. A tanórák után
természetismereti, helytörténeti, irodalmi szakkörök közül választhatnak
a diákok, és énekkar is működik az
iskolában. Minden nap délután 4-ig
várja a tanulókat a könyvtár, ahol
olvashatnak, tanulhatnak, játszhatnak, illetve itt működik a diákok
saját szervezésében a sulimozi is.
Emellett néptánc- és zeneoktatás is
folyik délutánonként, valamint heti
rendszerességgel sportolhatnak a
gyerekek a diáksportkörben.
Folyamatosan részt vesz és műsorokkal szerepel az iskola a községi rendezvényeken, ünnepségeken. Így volt ez ősszel a Széchenyi
napi ünnepségen, az idősek napján,
és a Falukarácsonykor is.

A tanév második felében sem
leszünk programok, tennivalók
híján. Végzőseink ezekben a hetekben felvételiznek az általuk
választott középiskolákba, műsorral készülünk március 15-re és a
költészet napjára, részt veszünk
a megyei Széchenyi iskolák találkozóján Mosonszentmiklóson,
osztálykirándulások, erdei iskola
teszik színesebbé a tavaszt.

Az első osztályos tanulók
beíratása márc. 26-27-én
8-16 között lesz. Kérjük a
szülőket hozzák magukkal
az Óvodai szakvéleményt,
1 db igazolványképet, és
600 ft-ot iskolajelvényre és
diákigazolványra.
Minden leendő elsőst szeretettel várunk!

Munka közben a 7. osztályosok a számítástechnika-teremben.
ezúton is kérünk mindenkit, akinek
régi, már nem használt ruhái, csizmái vannak, ha teheti, segítse ezekkel, vagy pártoló tagként anyagiakkal a csoportot. Emellett szívesen
lát minden táncolni vágyó fiatalt a
jelenleg 20 főből álló együttes. A
próbák minden csütörtökön 7-től
9-ig az iskola régi tornatermében
zajlanak. /További információkat
Erdősi Ferencnétől kaphatnak./

Nemcsak fesztiválokra járnak,
hanem a táncosok maguk is szerveznek fellépéseket. Május 24-én
szombaton Nagycenki Művészeti
Fesztivál néven nagyszabású rendezvényre kerül sor a Polgármesteri
Hivatal nagytermében zenekarok,
énekkarok, tánccsoportok közreműködésével. A fesztiválra minden
kedves érdeklődőt szeretettel vár a
„Czenki” Hársfa Néptáncegyüttes.

Alapítványi felhívás
A „Nagycenkért” Alapítvány Kuratóriuma köszönetét fejezi ki
azon személyeknek és vállalkozóknak, akik az elmúlt évben az alapítvány számára utalták át személyi jövedelemadójuk 1%-át, amely
az elmúlt évben 212.019 Ft-ot tett ki.
A kuratórium az 2002-es évben 170.000 forinttal támogatta az
óvodában létesült kisvonatot.
Az 1 %-os felajánlásokon kívül célzott pénzátutalás történt a
Matáv (50.000 Ft) és egy magánszemély részéről(25.000 Ft) az
Erőemelők sportszakosztálya részére.
A „Nagycenkért” Alapítvány Kuratóriuma kéri, hogy a 2002. évi
jövedelemadójuk 1 %-ával támogassák a nagycenki közösségi érdekeket képviselő alapítványt, amely mindig Önök által is fontosnak
tartott és figyelemmel kísérhető célokat támogat.
Az alábbi névre és adószámra kérjük felajánlásukat:
„Nagycenkért” Alapítvány
18525209-1-08
Köszönettel:
„Nagycenkért” Alapítvány Kuratóriuma

SPORT
Mindkét csapatunk
jól szerepel
A megyei II.osztályú labdarúgó bajnokság
őszi küzdelmeinek befejezése után mind a
felnőtt, mind pedig az utánpótlás csapatunk
előkelő helyet foglal el a tabellán. A nagyok
24 ponttal a 6-dik helyen állnak, a kicsik pedig
másodikak a tartalékbajnokságban.
A téli holtszezonban több teremtornán is
eredményesen szerepelt a csapat, amit egy
első, és egy második helyezés is bizonyít. A
kedvezőtlen időjárás miatt továbbra is a tornacsarnokban tartott edzésekkel készülnek együtteseink a tavaszi mérkőzésekre.
Az első csapat keretében nagy mozgás nem
várható a márciusi bajnoki rajtig.

Csorba János: A célunk az 5-dik hely
megszerzése. A felkészülési időszakban több
edzőmérkőzést is játszunk, amire szükség is
van a hosszú téli szünet után. A keretben nem
lesz változás, úgy gondolom ez a játékosállomány képes a kitűzött célok megvalósítására.
Remélem, hogy a szezonkezdetünk sikeresebb
lesz, mint az ősszel volt. Ha az első néhány
mérkőzésünkön eredményesen szerepelünk, az
nagy lökést adhat a továbbiakra.
A tartalékcsapatnál két új játékos van, mindkettő a MATÁV utánpótlásától érkezett.
Gosztola Imre: Szeretnénk megnyerni
a bajnokságot. A szezon végén több mint
10 játékos kiöregszik, úgyhogy ennek a
csapatnak ez az utolsó esélye arra, hogy
bajnokságot nyerjen. Jövőre jelentősen fiatalítani kell. Sajnos legjobb góllövőnk Markó
Csaba ( 18 gólos) sérült, így valószínűleg
sem a tervezett két edzőmeccsen, sem pedig
a bajnokság első két-három mérkőzésén nem
játszhat. A többiek azonban szorgalmasan
járnak az edzésekre, így bizakodva várom a
tavaszi kezdést.

Húsz éves a motokrossz szakosztály
1983 január 8-án új sportággal gyarapodott
a nagycenki sportegyesület. Id. Horváth Endre
(Boni) – aki akkor már országosan jegyzett
versenyző volt – néhány, korábban Sopronban
versenyző fiatalemberrel együtt megalapította
a motokrossz szakosztályt. Az akkori tanácselnök Szalai Ottó engedélyezte nekik, hogy a
Vejkén található dimbes-dombos területen versenyzésre alkalmas pályát alakítsanak ki. Az első versenyre 1983 május 1-én került sor Vejkén,
nagy sikerrel, hiszen több, mint ezer néző volt
kíváncsi a motorosokra. A sikeren felbuzdulva
tovább folytatták a pálya kiépítését, csinosítását, és a vejkei domb a nagycenki motorosok
otthonává vált. Azonban Boniék nem csak itt

Asztalitenisz
Befejeződött a megyei bajnokság
A februárban véget ért megyei bajnokságban az 5-dik helyen végzett együttesünk. A
tavalyi bravúros szereplést ( 3-dik hely) tehát
nem sikerült megismételni. Ennek oka egyrészt az, hogy nagyon rövid volt a felkészülési időszak a bajnokság előtt, másrészt pedig
sok sérülés hátráltatta a csapatot.
A városi bajnoki küzdelmekben is szerepel a szakosztály. Itt féltávnál, 7 mérkőzés
után szintén az 5-dik helyet foglaljuk el a
nyolccsapatos mezőnyben.
Az edzések péntekenként este 6 és 8 óra
között vannak a csarnokban, és továbbra is
nyitottak az érdeklődő fiatalok előtt.
Fontos információ még, hogy idén is megrendezésre kerül a családi ping-pong bajnokság március második felében.
Újságot írta és szerkesztette:
Bugledich Attila és Keszei István
Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Nagycenk
Szedés: Stamp Design, Sopron

versenyeztek, hanem már 1983-tól kezdve a
Magyar Nemzeti Bajnokság 2. osztályában
is. Saját költségen rendszeresen szerepeltek a
szerte az országban megrendezett viadalokon.
A szakosztályt a következő sportolók alkották
akkoriban: Török Gyula, Horváth Lajos, Pikler
Ernő, Koloszár Timót, Somosi István, Holpár
László, és Horváth Endre (Boni).Sokat segített
a motorosoknak Szemerits Gyula, aki gazdasági vezetőként dolgozott a szakosztálynál.
A következő évtizedben a május 1-i vejkei
verseny hagyománnyá vált, mind több és több
érdeklődőt vonzva nagy elismertségre tett szert,
a szakosztály pedig folyamatosan és eredményesen szerepelt a bajnokságban. 1993-ban
azonban nagy és kényszerű változás következett. A rendszerváltással megszűnt a nagyközségi közös tanács, a vejkei pálya Pereszteg
tulajdona lett. A motorosok szerették volna

Erõemelõk
2002-ben két rendezvényt szervezett a szakosztály. Május 1-én az Erős Ifjak, a szüreti napok keretében pedig a Nagycenki Erős Ember
verseny került megrendezésre. Mindkét esemény szépszámú közönség előtt, nagy sikerrel
zajlott le. Az idei évben is tervezik mindkét
verseny megrendezését. A színvonalas lebonyolításhoz szükséges anyagiakat megpróbálja
a szakosztály pályázati úton megszerezni, mint
ahogy a tavalyi évben is sikerült több forrásból
támogatáshoz jutniuk, és ebből az edzőterem
felszerelését fejleszteniük, így több lehetőségük van az edzésekre a jelenleg 7-8 állandó
taggal működő erőemelőknek. A felajánlásokért ezúton is köszönetet mondanak a nagycenki vállalkozóknak.
Az erős emberek várnak mindenkit, akit érdekel ez a sportág, és szeretné kipróbálni magát.
További információt Ivánkovics Ottó szakosztályvezetőtől kaphatnak az érdeklődők.

Bajnoki mérkőzések március- áprilisban:
Március 09. Nagycenk-Vitnyéd 1:1
Március 16. 14 óra: Fertőszéplak-Nagycenk
Március 23. 15 óra: Nagycenk-Szany
Március 30. 15 óra: Nagycenk-Osli
Április 06. 16 óra: Kisfalud-Nagycenk
Április 13. 16 óra: Nagycenk-Harka
Április 20. 16 óra: Lövő-Nagycenk
Április 27. 16 óra: Nagycenk-Veszkény
Május 04.
17 óra: Pereszteg-Nagycenk
Május 11.
17 óra: Nagycenk-Babót
Május 18.
17 óra: Fertőendréd-Nagycenk
17 óra: Nagycenk-Sopronkövesd
Május 25.
Június 01.
17 óra: Mihályi-Nagycenk
Június 08.
17 óra: Nagycenk-Egyházasfalu
Június 15.
17 óra: Hegykő-Nagycenk
A tartalékok mérkőzése mindig két órával a
nagycsapat találkozója előtt kezdődik.
A jegyek ára egységesen 300 forint.
Ezúton is kérjük a nagycenkieket, hogy
látogassanak ki a mérkőzésekre és sportszerűen szurkolva segítsék a csapatainkat. Hajrá
Nagycenk!
megvásárolni a területet, ám a peresztegi önkormányzat másoknak adta el a pályát, így a
vevők egy akkor már teljesen kialakított és
gondosan karbantartott versenypályához jutottak hozzá, amit ettől kezdve a Cenkiek sajnos
nem használhattak többé. Az otthontalanná
vált szakosztály teljesen átalakult. Többen eligazoltak, így kisebb létszámmal ugyan, de
nagyobb célokat tűztek ki maguk elé Boniék.
Ezek megvalósítása azonban már ifj. Horváth
Endrére, Endire várt. Ő már 1986-tól, 3 éves
korától kezdve folyamatosan versenyzett, és
évről-évre lépett egyre előrébb a korosztályos

versenyeken. 2002-ben pedig már a felnőtt magyar bajnokság 1. osztályában szerepelt, ahol a
9 bajnoki futam után a nagyon előkelő 9-dik
helyen végzett a közel negyven induló közül.
A márciusban kezdődő idei bajnokságban még
nehezebb lesz jó eredményt elérnie a jelenleg
Peresztegen edző Endinek, mivel ebben az évben több külföldi versenyző is szerepelni fog a
magyar bajnoki futamokon. A 125 cm3 –es géposztályban versenyző Endi szeretne a középmezőnyben végezni a megerősödött mezőnyben.
Fontos megemlíteni, hogy idén még két soproni, ám nagycenki színekben induló versenyző is
lesz az NB 1-ben: Salamon Barna és Salamon
Kornél. Ezáltal községünket 3 motoros képviseli az első osztályban! Mellettük tagja még a
szakosztálynak Balázs Zsolt, Gönczi Kornél, és
Gönczi Gábor, ők az amatőrök között versenyeznek, illetve Ragats Roland, aki a gyermekfutamok gyakori résztvevője. Mindannyiuknak
eredményes versenyzést és sok sikert kívánunk,
remélhetőleg újabb húsz évre!

