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Nyolcadik alkalommal

Nagycenki Szüreti Napok
2003.szeptember 26-28-a között
1996-ban, amikor első alkalommal került megrendezésre az őszi ünnep, talán
senki sem gondolta volna, hogy egy hoszszú sorozat indult útjára. Voltak időszakok,
amikor többen is javasolták, hogy pihenjen
az ünnep egy évet, és aztán újult erővel és
ötletekben gazdagabban lehetne folytatni.
Mások viszont az éves megrendezés mellett
érveltek. Ezt a verziót javasolta Kóbor Csaba
vállalkozó, sátortulajdonos is, aki szerint
„- Akkor lesz sikeres hosszútávon az ünnep,
ha minden évben ugyanakkor számíthat rá a
közönség.”

kes kiscenki és nagycenki lokálpatrióták. Jó
rápillantani ezekre az alkotásokra, amik remélhetőleg felhívják a figyelmet az átsuhanó
gépkocsikban ülők számára, hogy községben
vidám események tanúi lehetnek.
Beképzeltség nélkül mondhatjuk, hogy
olyan színes, ötletekben gazdag szüreti
felvonulást nem nagyon láthatnak az érdeklődők máshol, mint Nagycenken. A megújulás, az új sziporkák komoly gondok elé
állítják minden évben a „komolytalanság”
kivitelezőit, megvalósítóit.
Hogy a Cenki Híradó is segítse a megújulást, ezennel meghirdet egy pályázatot
a jövő évi szüreti napokkal kapcsolatban,
amelyben olyan eredeti ötleteket várunk
(mint például a balfiak madárijesztős kiállítása, versenye), amelyet a jövő évben
megvalósíthatunk.
A pályázat első díjasának jutalma, hogy
az ötlete közkincsé válik, és beépül, a
Nagycenki Szüreti Napok hagyományainak
sorába. (Nem felvonulási ötleteket várunk!!!)
Javaslataikat „Szüreti ötletek” jeligére
a Polgármesteri Hivatal címére kérjük küldeni!
Az idei ünnep programtervezete:

A 84. sz. és a 85. sz. utak kereszteződésében
állították fel nagycenkiek a szüreti napokra
felhívó szalmabábújukat

A szeptember utolsó hétvégéjére készülődve már hetekkel korábban összeül a
20-30 tagú lelkes csapat, akiknek az ötlete
és lelkesedése eredményeképpen érezzük
jól magunkat a szüreti felvonuláson, és az
azt követő műsoron. Nehéz kiemelni a sok
tenni kész nagycenki közül bárkit is, hiszen
a közös munkájuk kapcsán érik meg a „gyümölcs”: a mi szórakozásunk.
Ebben az évben, készülődve a három
napos ünnepre, a szüreti napokra felhívó
kedves szalmabáb figurák jelentek meg az
utcán, a községrészek (Kiscenk, Nagycenk)
előtt pedig három nagy kerek szalmabálából
készült babát öltöztettek színes ruhákba a lel-

2003. szeptember

A felvonulás 3 megállójánál borral és
süteményekkel kínáljuk érdeklődő vendégeinket!
A felvonulás végén a sátorban fellépnek:
– Nagycenki Mazsorettek
– „Czenki” Hársfa Néptánccsoport
– Menyecske tánccsoport
– Dalos kedvű cenkiek
– Kövirózsa Néptánccsoport és Citerazenekar Sopronkövesd
18.00 Kaczor Feri műsora
20.00 Szüreti bál a West együttessel
Azt est sztárvendége: a
KOZMIX
Szeptember 28. vasárnap:
08.30 Terményáldó szentmise
09.30 Labdarúgó torna (a Bozsikprogram
keretében)
a
Tornacsarnokban.
15.00 Csiszár duó (a sátorban)
17.00 SZANDI (a sátorban)
20.00 Szüreti bál a Flört együttessel
Az est sztárcsapata az
IRIGY HÓNALJMIRIGY
KEDVES NAGYCENKIEK!
Legyenek ott Önök is a programjainkon,
élvezzék a közös munka gyümölcsét, kapcsolódjanak ki, hörpintsenek a hegy levéből
néhányszor, mert legközelebb csak egy év
múlva tehetik meg újra ezt a Vám utcai
sátorban!!
Szeretettel várja Önöket a Rendezőség

Szeptember 26-án pénteken :
14.00 Agrárfórum
17.00 „Nagycenki Erős Fiatalok” versenye a sátorban
18.30 „Regionális Erős Emberek” versenye a sátorban
Szeptember 27-én szombaton:
14.30! Szüreti felvonulás (fél órával
korábban mint tavaly!!)
A felvonulás élén az Juventus
Fúvószenekar halad, majd a nagycenki mazsorettek mutatják be formagyakorlataikat,
amelyet a gyalogosok, traktorosok, lovasok
díszes, színes felvonulása követ.
Útvonal az előző években már megszokott Rákóczi u. - Dózsa krt. - Soproni u.
- Vám u.

A kiscenkiek a 85. sz. főút és a fertőbozi út elágazásánál öltöztették ünnepibe szalma-babájukat

Önkormá nyzati Hírek
2003. szeptember 4-i ülés
Az ülést a megszokottnál
jóval élénkebb lakossági érdeklődés kísérte. A napirendi
pontok tárgyalása előtt hosszú,
olykor szenvedélyes és személyeskedésektől sem mentes
vita zajlott a Fidesz Magyar
Polgári
Szövetség
helyi
lapjában megjelentek okán.
Kritikus, olykor rosszindulatú
és az önkormányzat tisztességes munkáját megkérdőjelező
felvetésekre reagált a testület,
illetve kért magyarázatot a
Fidesz helyi csoportját vezető és a kérdéseket megfogalmazó képviselőtársunktól
a lap ellenséges hangvétele,
és megalapozatlan felvetései
miatt. Így újból megállapításra
került, hogy a Nagycenkért-díj
értékének megőrzése miatt
döntött a testület a változtatásokról. Így ezentúl három
évente kerül odaítélésre a díj,
amely nemcsak erkölcsi, de
ilyenformán több százezer
forintos anyagi elismerés is a
díjazottak számára. Továbbá
az ún. díj-bizottságból nem
kerültek kizárásra a civil szerveződések (mivel a képviselők
többsége tagja valamilyen
helyi civil szervezetnek, így az
ő véleményüket is tolmácsolni
tudja a javaslattételkor), illetve
annak ellenére, hogy augusztus
20-a fontos ünnep számunkra,
mégis alkalmasabbnak mutatkozott szeptember 21-e, mivel
ekkor van szervezett községi
ünnepség, ahol méltó módon
adható át a díj.
Az ún. Simon-lakás eladásával kapcsolatosan elhangzott,
hogy a ház korábbi, többszöri
sikertelen meghirdetése után
az önkormányzat örömmel
fogadta, hogy az ingatlan iránt
komoly érdeklődés mutatkozik. Külön öröm, hogy e vételi szándék a helyi fogorvos
részéről érkezett, így az épület
a község számára is hasznos
módon újul meg. Az eladási
árral kapcsolatban pedig az önkormányzat álláspontja szerint
a több, egymástól független
értékbecslő által felbecsült in-

gatlant a lehető legkedvezőbb
anyagi feltételekkel értékesítette, különösen annak fényében,
hogy ha az épület önkormányzati tulajdonban marad, akkor
több tízmillió forintos költséget
jelentett volna a község számára a rendbetétele.
Ugyanígy örömtelinek mondható, hogy egy (bár nem helyi)
vállalkozó több százmilliós beruházás megvalósítását tervezi
a faluban. Természetesen nem
is lehet kérdéses, hogy az önkormányzat támogat minden
olyan kezdeményezést, amely
Nagycenk előnyére válik, munkahelyeket teremt, községünk
ismertségét és elismertségét növeli, származzon az akár helyi,
akár máshonnan érkező vállalkozótól.
Ugyancsak nagyon jó lenne,
ha minél több nagycenki lenne
olyan anyagi helyzetben, hogy
aszfaltozást rendeljen meg,
még úgy is, ha azt a kivitelezést
végző cég – mint jelen esetben
is – munkaszervezési okokból a
község útjainak javítása közben
végzi el.
A Polgármesteri Hivatal
közterületi dolgozói évek óta
végeznek – természetesen
anyagi ellenszolgáltatás fejében – kaszálási munkákat
a Bétamag telephelyén. Ami
pedig a Gyár utcai forgalmi
állapotokat illeti, ez a probléma
nem újkeletű, hiszen már évtizedek óta fennáll.
Reméljük, hogy mindenki
számára megnyugtató módon
sikerült a felmerült kérdéseket
az ülésen tisztázni. Továbbá
szerencsés lenne, ha a későbbiek során bárki, akinek
kérdései, kételyei vannak az
önkormányzat
munkájával,
döntéseivel
kapcsolatban,
először a hivatalos fórumokon (Polgármesteri Hivatal,
képviselő-testületi ülés) tájékozódik, és ha ott nem kap
megnyugtató válaszokat, akkor fordul a nyilvánosság felé
panaszaival. Ha így történik,
később talán elkerülhetőek
lesznek az ilyen problémák.

A szeptember 4-i ülés érdemi része az Önkormányzat és
Szervei 2003. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről
szóló beszámolóval kezdődött. A
beszámolót a testület egyhangú
szavazati aránnyal elfogadta.
Ugyancsak egyhangúlag fogadták el a képviselők a 2003.
évi költségvetés első módosítását, illetve a szociális rendelet
módosítását, amelyre minden
évben egyszer kerül sor a változó
jogszabályi rendelkezések miatt.
A továbbiakban a B-S Energia
Kft-vel szélerőműpark létesítése
tárgyában egy együttműködési
megállapodás megkötése került
terítékre. Korábban már írtunk
arról, hogy községünk területén
szélerőműpark létesítését tervezi
egy cég. Mostanra már elkészült
egy megállapodás-tervezet is,
amelynek alapján a kft minden
megépített szélerőmű után 2000
Euro egyszeri juttatást fizet a
községnek (közel húsz torony
felállítását tervezik), illetve az
üzemelés alatt további összesen évi 10.000 Euro támogatást
fizet az önkormányzatnak. Ez a
mai árakon számolva több, mint
10.000.000 ft egyszeri bevételt
jelentene, illetve a későbbiekben további évi kb. 2.500.000
ft-ot hozna a községnek. A
beruházás megvalósítására egy
évi próbamérések után kerülhet
sor. A megállapodás-tervezetet a
testület - néhány kiegészítéssel,
- egy tartózkodással támogatta.
(Az 5. oldalon a térképen látható
a szélerőműpark tervezett helye.
A község lakott részeitől való
jelentős távolság szavatolhatja,
hogy az esetleges hanghatás nem
zavarja majd a lakókat.)
A következőkben döntés született arról, hogy az önkormányzat csatlakozik a felsőoktatásban
tanuló fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica pályázathoz, (egyhangúlag támogatta
a testület), illetve szabályozta
a beérkező pályázatok elbírálásának kritériumait (szintén
ellenszavazat nélkül támogatták
a képviselők).
Elfogadta a képviselő-testület
az Iskola u. 1. szám alatti ingatlant társasházzá nyilvánító okiratot, melyre azért volt szükség,

hogy a fogorvossal az adás-vételi
szerződés megköttethessen. (Az
ingatlanon egy helyrajzi szám
alatt két ingatlan áll – a gyógyszertár és a „Simon-lakás”).
Pályázatot nyújt be az önkormányzat a Gyermek-, Ifjúsági és
Sportminisztériumhoz játszótér
építésére. A pályázatban előre
megadott
játszótértípusokból
kellett kiválasztani egyet, a község az óvoda véleményét kikérve választotta ki a legmegfelelőbbnek ítélt játszóteret. Ennek
pontos kivitelezési költsége
14.389.962 ft, melynek 80%-ra
nyújtunk be pályázatot, így az
önkormányzatnak 2.877.993 ftot kell önrészként biztosítania.
A játszótér a Dózsa körúton a
víztároló melletti területen kerül kialakításra, sikeres pályázat
esetén még az idei évben.
Sopron városa ismét megkereste községünket egy térségi
hulladéklerakó létesítése ügyében. A testület egyértelműen elutasította azt, hogy Nagycenken
szemétlerakó létesüljön.
Továbbiakban Nagy László
települési képviselő indítványainak megtárgyalása következett.
A képviselő egyfelől azt kérte,
hogy a nyilvános önkormányzati
ülések jegyzőkönyveinek másolatai a községi könyvtárban kerüljenek elhelyezésre. (A testület
a kérést nem támogatta, mivel a
könyvtár nyitvatartási idejében a
Polgármesteri Hivatal is nyitva
tart, így a betekintés a korábbi
gyakorlatnak megfelelően ott történhet) Határozatot hozott arról
is a testület, hogy a jövő évben a
könyvtár részére egy számítógép
kerüljön beszerzésre, amelynek
segítségével jelentősebb másolási
költségek nélkül hozzáférhetőek
lesznek a jegyzőkönyvek másolatai. Ezenkívül Nagy L. képviselő kérte a jegyzőt, hogy számára
a nyilvános testületi ülések
jegyzőkönyvmásolatát
jutassa
el. A testület ezzel kapcsolatban
megerősítette azt a korábbi álláspontját, hogy a jelenlegi helyi
szabályozás szerinti betekintési
jogon felül a képviselők számára
sincs lehetőség a jegyzőkönyvmásolatok igénylésére, és ezen a
szabályozáson egyelőre nem is
kíván változtatni.

Ezek után a polgármester
részére költségtérítés megállapítására került sor. 2004. január
1-től kötelezően jár költségtérítés a polgármesterek számára,
melynek mértéke a polgármester
illetményének 20-30%-a lehet.
Azonban lehetőség van arra,
hogy a testület már most biztosítsa ezt a juttatást. Figyelembe
véve a polgármester-asszony
számára eddig esetenként kifizetett költségtérítéseket (mivel
sokat utazik a község ügyeinek
intézése okán), a képviselők egy
tartózkodás mellett úgy döntöttek, hogy 2003.augusztus 1-től
a minimális mértékű költségátalányt biztosítják a részére.
Utolsó napirendi pontként a
Költségvetési és Gazdálkodási
Bizottság tagjainak lemondása
került szóba. A lemondott tagok
információhiányra, illetve egyéb
elfoglaltságra hivatkoztak. A
lemondások miatt a testület úgy
döntött, hogy a bizottságot megszünteti.

Az egyéb ügyek között a
képviselők támogatták a fogorvos kérését, miszerint a mostani
rendelőből az újonnan létesítendő rendelőbe az önkormányzat
tulajdonában lévő berendezéseket átvigye, illetve, hogy zöldterület növelése, valamint iskola-felújítás céljaira pályázatokat
nyújt be az önkormányzat.

Rendkívüli ülés
2003. július 8.
Az ülés apropóját az adta,
hogy megérkezett a településszerkezeti terv végleges, teljes,
írásos változata. A szerkezeti
terv módosítását a testület
egy tartózkodással elfogadta.
Ugyancsak egy tartózkodás mellett a képviselők megalkották a
település szabályozási tervéről,
és a helyi építési szabályzatról
szóló rendeletet. (A témával
külön cikkünkben részletesen is
foglalkozunk)

A sárga konténer kálváriája
Az önkormányzat a kastélyba látogató kirándulók kultúrált kiszolgálására nagy, kerekes konténert vásárolt a környezetünk védelme érdekében. Egy júliusi szombaton, az éjszaka leple alatt vandál
nagycenki fiatalok a kiscenki „Fehér” hídról az Ikvába dobták a sárga
szeméttárolót, amely szerencsére csak kisebb károsodást szenvedett.
A Polgármester-asszony vasárnap a Polgárőrség tagjait kérte a
konténer kiemelésére, amelyet Varga György, és Steiner Jenő (képünkön) nem, kis erőfeszítéssel húztak ki a patak medréből.
A két, szolgálatkész polgárőr délutánra már a tetteseket is „kinyomozta”. Mindkét cselekedetükért ezúton is köszönetet mondunk.
Egy hete nem láthatják a szokott helyen a sárga szemétgyűjtőt,
mert az önkormányzat kénytelen volt bevonni, mert valakik rendszeresen telehordták főleg konyhai zsákos hulladékkal. Mivel annyira
púposan megrakták a konténert, hogy a kirándulók már csak mellé
helyezhették a saját szemetüket. A szemétgyűjtő konténer heti ürítése 3000 forintjába kerül az önkormányzatnak, és ennek kifizetését
magánszemélyek használatáért nem vállalhatja fel a falu közössége.
A szomorú az, hogy a kirakott kis, 120literes szemétkuka mellé továbbra is odahordják a szemetes zsákokat.

Felettesi megemlékezés
András Zoltánról:
2003-as év elején nagy veszteség érte a Soproni Rendőrkapitányságot, s vele együtt Nagycenk községet is. Egy szerencsétlen balesetben elhunyt a település körzeti megbízottja, András
Zoltán r. ftzls. Távozása érzékenyen érintette a törvénytisztelő
állampolgárokat.
Példamutató életével és munkájával képviselte a törvényt és a
törvényességet. Hiányát pótolni szakmai szempontból nagyon nehéz feladat, de a Soproni Rendőrkapitányság KMB. Alosztálya szívesen áll a nagycenki állampolgárok rendelkezésére a jövőben is.
Németh Péter r. százados
KMB Alosztályvezető h.

Az ülés másik napirendi pontja
egy megbízási szerződés volt.
Az önkormányzatnál jelentkezett
egy ingatlanközvetítő cég azzal,
hogy megpróbálja értékesíteni
azt a kb.5 Ha-os területet, melyet
korábban Széchenyi Mihály szándékozott megvásárolni. A község
50.000.000 ft-ot szeretne kapni a
területért, a közvetítő cég pedig
3%-os sikerdíjra tartana igényt.
Ha nem sikerül befektetőt találni,
az önkormányzatnak semmilyen
díjat nem kell fizetnie a közvetítő kft felé. (A hírek szerint
egy német vállalkozó érdeklődik
a terület iránt.) A testület egyhangúlag támogatta a szerződés
megkötését, és annak aláírásával
megbízta a polgármestert.
Rendkívüli ülés
2003.szeptember 10
Nagycenk közigazgatási területén a Sopron és környéke Vízmű
Rt próbafúrást kíván végezni,
mivel jó esély van arra, hogy a

Nagycenk és Kópháza közti területen (körülbelül a 84-es főút
Köveserdőnél lévő leállósávjánál
az erdőben) termálvizet rejt a föld
mélye. A Vízmű (és közvetve a
soproni önkormányzat) terve az,
hogy a termálvizet vezetékeken
Sopronba szállítják, és ott hasznosítják. A benyújtott terveken
Nagycenk neve nem szerepel, így
a termálvízből – bár az községünk
területéről származik – nem részesülnénk. Az önkormányzat kérése
így az volt a Vízmű felé, hogy
a tervein szerepeljen Nagycenk
is, mint a kinyert termálvíz felhasználási, és hasznosítási helyszíne. Ha ez a feltétel teljesül,
akkor Nagycenk Önkormányzata
nem látja akadályát a próbafúrások megkezdésének. Fontos még
megjegyezni, hogy a testület úgy
foglalt állást, anyagi áldozatokat
csak akkor akar és tud vállalni,
ha a próbafúrások eredménnyel
zárulnak. A Vízmű jelenlévő képviselője kérésünket tolmácsolta a
cég vezetősége felé.

Ha valaki esetleg látta, vagy tudja ki, ill. kik rakják tele, kérjük, ossza meg információját az önkormányzattal a környezetünk
tisztasága, és nem utolsó sorban a kirándulók kultúrált fogadása
érdekében!

Iskolai hírek
2003. szept. 1-jén kezdődött
a tanév. A nyáron néhány karbantartási, felújítási munkára
is sor került az iskolában és
környékén. Többek között megújult néhány terem parkettája, új
berendezési tárgyakkal gyarapodott a biológia-terem (törvényi
előírások miatt is), és kicserélték
az elöregedett, rossz, balesetveszélyessé vált Szent Imre utcai
kerítést is (a változást képeken is
megörökítettük).

A tanév első részének feladatai közül az immár hagyományos papírgyűjtés, az őszi
tanulmányi kirándulások, és a
Széchenyi-iskolák vetélkedője
(a múzeumban) emelhető ki.
Az idei tanévtől iskolánkban
9 (!) különböző szakkör, tanítási
órán kívüli tevékenység közül
választhatnak a diákok, és ez a
soproni iskolákhoz viszonyítva
is nagyon magas szám. Reméljük
a gyerekek közül sokan élnek a
szakkörök adta lehetőségekkel,
és aktívan részt vesznek a délutáni foglalkozásokon.

Elkészült a község rendezési terve
A most elfogadott rendezési terv előzménye az 1995-ben jóváhagyott összevont rendezési terv volt. Időközben a megváltozott építési
igények, és az M9-es tervezett gyorsforgalmi elkerülő út miatt, annak
sok részlete aktualitását vesztette.
A rendezési terv egységes szerkezetbe foglalja a településre vonatkozó építésügyi jogszabályokat is.
A szabályozási terv beépítésre alkalmas új területeket tárt fel, és
belterületen is erősítette az ingatlanok intenzívebb kihasználását.
A rendezési terv (a továbbiakban: Ret.) a szerkezeti tervnek
megfelelően kisvárosias, kertvárosias és falusias lakóterületeket
jelöl ki, amelyeket az építési telkek mérete struktúrája, valamint a
beépítés paraméterei alapján építési övezetekbe tagol.
Például: a falusias kategóriába (a községi lakóterületek nagyobb
része) nagytelkes, előkert nélküli, oldalhatáron álló hagyományos
beépítésű ingatlanok kerültek, amelynek minimális területe 8001000 m2, min. szélessége 14-22 méter, és min. mélysége 40-60
méter. (Azért írunk tól-ig határt, mert a falusias lakóterület 4 további
övezetre tagolódik.)
Megemlítjük még a kertvárosias lakóterületet, amelynek min. területe 600-640 m2, min. szélessége 15-20 méter, min. mélysége 3040 méter. Ide általában a kistelkes, laza beépítésű, előkertes beépítések tartoznak. (Pl: Játszótér, Dózsa krt. laktanyával szembeni része,
Gyár u. végén kialakítandó új házsor, Vám u. jobb oldala, stb.)
A Ret. nagyon részletesen taglalja az előírásokat, ezért, aki
építkezés, telekvásárlás előtt áll, feltétlenül érdeklődjön a Ret.
részletes előírásai után a nagycenki vagy a soproni Polgármesteri
Hivatalban.
A továbbiakban is csak a legfontosabb változások közül szemezgetünk, hiszen egy kis cikkben lehetetlen a könyvnyi vastag, térképekkel teli rendezési terv ismertetése.
A tulajdonosi szándék és beruházói igény függvényében beépülhetnek az új Ret. szerint:
(1) Játszótéri tömbfeltárás kapcsán (a Soproni utcai kertek végének
megosztásával) 49 építési telek.
(2) A Major utcai tömbfeltárás kapcsán (Gyár utcai kertek vége)
15 telek.
(3) A kiscenki területen tömbfeltárás kapcsán (Kiscenki úti kertek
vége, és a kiscenki major mögötti terület) 30 telek alakítható ki
a baromfinevelő telep káros hatásának kiküszöbölése után.
(4) A Hidegségi út melletti területen 21 telek alakítható ki.
A Bokor Nándor utca nyugati része is átminősült, mert utcakialakítással beépíthető lesz a kertek vége. (6 telek)
Belterületbe vonás után beépülhetnek:
(5) Az Arany-patak melletti területen (Déli állomás alatt) 50 telek
(6) Gyár utca mellett kialakítandó lakóterületen 22 telek (a volt
Bétamaggal szemben, egykori kertészeti területen)
(7) Vám utcában 3 telek
(8) A Ret. a jelenleg TÜZÉP funkciójú ingatlant hosszabb távon
funkcióváltásra javasolja az országos jelentőségű műemléki
elemek védelme érdekében, és nem utolsó sorban a funkcióhoz
méltatlan feltárási adottságok miatt.
(9) A nagycenki major területi besorolása is megváltozott, mert az
elképzelések szerint itt szociális otthon, panzió épülne.
(10) Dózsa körúti volt határőrség területe is megváltozott besorolást
kapott, mert az önkormányzat szeretné megszerezni a területet
szociális lakások kialakítása céljából.
(11) Az Iskola utcában a Csigó Kft melletti terület kertvárosias lakóterületbe került.

A Kiscenki utcában a Szennyvízteleppel szembeni terület
mezőgazdasági területből átminősült kereskedelmi-szolgáltató-gazdasági területté, a közvetlen szomszédos terület pedig
maradt kereskedelmi-gazdasági terület.
(13) A 85. sz. főúttól északra lévő (a fertőbozi útelágazás és a kompresszor állomás között) kereskedelmi szolgáltatói területen nem
zavaró gazdasági tevékenység, lovas- sporthoz kapcsolódó létesítmények helyezhetők el.
(14) Az M9-es autóút tervezett csomópontja mellett a Ret. kereskedelmi, gazdasági területet jelöl ki. (a homokbánya és a vasút
között a régi deutschkreutzi úttól, az erdő kezdetéig).
(15) A csitkési üdülőterület kertvárosias lakóterületi besorolást kapott.
Temető bővítésére jelenleg nincs igény, de a Ret. szerint bővíthető
a vasút vonaláig.
A Ret. fejlesztési javaslatot tesz új, helyi kerékpárút kialakítására,
hogy az Ausztriából, és a már tervezés alatt álló, Kópházáról induló
kerékpárúton el lehessen jutni a fertő-menti országos törzshálózathoz
tartozó kerékpárúthoz.
Útvonala: Gyár u. vége - Szigetvár melletti vasúti töltés-állomáshoz vezető út, egészen a Széchenyi térig-majd az Arany-patak, iskola
oldali partján halad egészen a Kastély mögötti Ikva-hídig - onnan a
Hidegségi utcán keresztül ér el Hidegségig, ahol csatlakozik a már
meglévő hálózathoz.
(16) A település közlekedési rendszerét meghatározó fejlesztési elképzelés a Gyár u. folytatása és északi bekötése a 84. sz. útba.
Közműfejlesztési program keretében javasolja a Ret., hogy az
áramellátást, hírközlést a jövőben föld alatti kábelrendszerben kellene vezetni. A fejlesztések miatt több új transzformátor elhelyezése
is szükséges.
(17) Az információs értéke miatt fontosnak tartjuk szólni arról a kereskedelmi és gazdasági területről, amelynek a megszerzéséért
közel egy éve folytat tárgyalásokat az önkormányzat. A Ret.
jelenlegi állapotában tartalék területként kezeli.
Amennyiben sikerülne a községnek megszereznie a területet, a
tervezés és a beruházók megkeresése után vállalkozók telepedhetnének le, elősegítve a községben a munkahelyteremtést valamint a közös célokra. fordítható adóforintokat.
A leendő M9-es gyorsforgalmi út közelben lévő lecsatlakozása kiépítésének elsőrangú feltétele az, hogy ez a kereskedelmi- gazdasági
terület létrejöjjön és működjék.

(12)

A község fejlesztését földrajzi elhelyezkedése, természeti – táji
adottságai, több századra visszanyúló történetisége, idegenforgalmi funkciója, valamint a község területén található termálvíz
határozzák meg a jövőben.
A Rendezési terv elégséges muníciót és útmutatást (de sajnos pénzt
nem), nyújt ahhoz a munkához, amit a községnek az elkövetkezendő
években betartani és betartatni, tervezni és elvégeznie kell.

Kedves Olvasó!
A község a fentiekben vázolt rendezési terve akkor jelent igazán
információt, ha az vizuális élménnyel is társul. Ehhez azonban a
lehetőségeink korlátozottak. A sok térképből a méretei miatt az itt
látható bizonyult még a leghasználhatóbbnak, de értékét lerontja a
kis méret, és az, hogy az eredetije színes. Így a színekre vonatkozó jelmagyarázatot sem közöljük. Talán a beszámozással azonosíthatóbbak a kérdéses területek.
A szélerőmű-park leendő helyét utólag montíroztuk a rendezési
terv térképére, az eredetileg nem része annak!

Kicserélték az iskola romos, régi kerítését a Szent Imre utcában
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Tervezett
szélerőmű park

Sonare Alapítvány szervezésében

Az eddigi legsikeresebb Művészeti Napok Nagycenken
Örömmel állapíthatjuk meg, hogy az elmúlt öt évben egyre többen
látogatták a nagycenki zenei fesztivál koncertjeit. Évről évre ismert,
sikeres, ifjú és tapasztalt művészeket sikerül megnyerni az augusztusban rendezett Nagycenki Művészeti Napokra.
Hogy Nagycenkre valóban az előadóművészek – ha lehet mondani - a krémje jön el, azt érzékeltük akkor is, amikor Bárány Gusztáv
az Erkel: Bánk-bán c. operafilm zenei rendezője Nagycenken járt és
elmondta, hogy a művészeti napokon koncertet adó Ewald rézfúvós
kvintett a világon az egyik legjobb fúvós ötös, akiknek az elmúlt
hónapokban készíthette el a CD lemezét a rádióban.
Ez persze csak egy kiragadott morzsa az itt fellépőkről, és akkor
még nem beszéltünk Jandó Jenő világhírű zongoraművészről, aki saját zongoráját hozza el évente a fellépéseihez, és aki Washingtonban
Clinton elnöknek is adott már koncertet a Fehér-házban.
Szólnunk kell a művészeti napok gerincét adó Magyar Akadémia
Vonósnégyesről is, akik a „Fiatal nemzedék a történelmi emlékhelyen” mottóval induló nagycenki koncertsorozat alapító együttese
voltak és akik az elmúlt öt évben bejárták a világot, hírnevet és
megbecsülést szerezve az országnak.
Ebben az évben is nagy sikert arattak a kapuvári és nagycenki
néptáncegyüttesek, tömegesen látogatták Sopronból és a környékről
az Európa-hírű Vujicsics Együttes szerb-horvát nemzetiségi estjét.
A sikeres fesztivál után Meizl Valériát, a SONARE Alapítvány elnök-asszonyát kértük, hogy összegezze az elmúlt tíz nap tanulságait:
- Alaposan átgondoltam az elmúlt öt év történéseit, és azt szűrtem
le, hogy valóban megtaláltuk az elmúlt néhány évben azt a célközönséget, akit érdekel a komolyzene. Ez volt az, ami miatt az idén
mindig pótszékes, teltházas koncertjeink voltak.
A néptáncra Vujicsics Együttesre, mindenütt nagy a nézőközönség, hisz ezek az együttesek jobban eljutnak az emberek szívéhez, és
előbb töltik meg az előadótermeket.
Az idei esztendőben elértük, hogy a komolyzenei koncertek is
zsúfolt nézőtér előtt zajlottak.
Mostantól kezdve viszont valami egészen mással, valami újszerű
dologgal kellene kirukkolni.
- Mire gondol?
- Meg kellene találni azokat az embereket is, akiket egyáltalán
nem érdekel a komolyzene, de szívesen eljönnek Nagycenkre, és
nem csak a Széchenyi-emlékeket tekintik meg, hanem ezen a fesztiválon is kellemesen akarnak szórakozni
Tárgyalok már illetékesekkel, hogy ez a szórakoztató koncert-zene is megjelenhessen jövőre a komolyzene mellett.
A zenei produkciók mellett szeretnénk kiterjeszteni a Nagycenki
Művészeti Napok rendezvényeit például egy nagyon színvonalas
kirakodóvásárral, ahol kézművesek, népművészek lesznek jelen
az ünnepi héten, esetleg a két hétvégén. Ezzel kapcsolatban olyan
segítőkész személyre leltem, aki a Kapolcsi Napok eseményeit is
alakította e téren.
Nagycenken hagyománya van a lovas sportoknak, talán ezt is be
lehetne vonni az eseményekbe.

A Művészeti Napok megnyitóján Báró Wredené, Széchenyi Alexandra
grófnő mint védnök is kifejezte a család támogatását és jókívánságait.
Balján Kenessei Károly és Dr Gimesi Szabolcs látható

- Ezekhez a szép elképzelésekhez nem kevés anyagiakra is szükség
lenne...
- Igen. Szinte egész évemet azzal töltöm, hogy támogatókat keresek, és a létező helyekre pályázatokat nyújtok be. De Nagycenkről is
várnék támogatást…
- Milyen formájára gondol?
- Akár pénzbeli, akár természetbeni felajánlásokat is szívesen
vennénk, mint például: valaki fát ajánlana fel a tervezett szabadtéri
színpadhoz ..
- A nagycenkiek örömmel fogadnának egy szabadtéri színpadot.
Hol lenne felállítva?
- Természetesen a színpad létrehozása egyedül meghaladná az
Alapítvány lehetőségeit, így a Széchenyi István Emlékmúzeummal
közösen terveznénk pályázati úton megvalósítani.
Felállítását a Kastély hátulsó, lovarda felőli oldalán terveznénk,
mivel az akusztikai viszonyok ott a legjobbak. A művészeti napokon
kívül előnyös lenne a színpad a múzeumnak is, hiszen egész évben
lehetősége lenne programokat szervezni a község lakosainak.
Nagyon szeretném, ha Nagycenk polgárai is segítenének nekünk,
és ”rámozdulnának” az itt elkezdődött folyamatokra. Támogatnák az
elképzeléseinket, hiszen végeredményben minden az Ő örömük és
szórakoztatásuk érdekében történik.

Kérdések-kérések
Ezzel a címmel szeretnénk útjára indítani egy új rovatot, melyhez az Önök közérdekű kérdéseit, kéréseit várjuk. Bármilyen a községünket érintő kérdést, kérést szívesen fogadunk, és az illetékesek
megkeresésével megpróbáljuk megválaszolni őket. Amennyiben
személyes jellegű a kérdés, úgy azt megjelentetni nem tudjuk.
Ha úgy véli, közérdekű kérdése, kérése van, kérjük írásban az önkormányzathoz jutassa el „Cenki Híradó, kérdések-kérések” jeligével.

Anyakönyvi hírek
Akiket vártunk
Béli Bence
Rákóczi Anett és Ifj. Béli László
Sebestyén Péter
Gráf Mónika és Sebestyén Balázs
Radó Máté
Pfeiffer Erzsébet és Radó Miklós

Akiket gyászolunk
Kata Gyula
(1950)
Som István
(1922)
Zubrits József
(1950)
Id. Adorján Sándorné (1943)
(Schiffer Ágnes)
Derdák Istvánné (1920) (Varga Róza)

A Cenki Híradó következő (decemberi)
számában „Cenki-apróhirdetés” címen
új rovatot indítunk, amelyben ingyenes, max. 15 szavas hirdetés adható fel
SMS-ben a 06-20-430-9518, vagy a 0630/264-9941 telefonszámokon, esetleg
személyesen az újság szerkesztőinél.
Leadási határidő 2003. december 3.
(Vállalkozók üzleti célú hirdetésére
nem vonatkozik a felhívás!)

Egyházról - mindenkinek

Szent István-napi gondolatok
Szent István napja a magyar
nemzet legnagyobb ünnepe.
Valakit ünnepelni annyit jelent,
mint hogy elfogadjuk, igeneljük
tettét tanítását, elgondolásait.
Szent István a magyar nemzet létét, jövőjét alapozta meg
azáltal, hogy felvette a kereszténységet. Szerzeteseket hívott
be az országba, kolostorokat alapított. Egyéni élete is példakép
lehet minden magyar számára.
Amikor a jövőt reménytelennek
látja, a Szűz Anya oltalmába
ajánlja országát.
Minden tíz falu épített templomot, ahová a környék falvainak lakossága összegyűlt vasárnaponként, hogy Istent dicsőítse,
és a szent tanítást meghallgassa.
Utána a magukkal hozott áruikat
kicserélték, így lett ebből a vásárnapból vasárnap.
Ez a hívő vallásos lelkület
minden emberi gyarlóságuk

ellenére is olyan erkölcsi erőt
adott a népnek - a későbbi történelme folyamán is -, hogy sem
a tatár-dúlás, sem a törtök pusztítás, sem a német és a szovjet
megszállás nem tudta megsemmisíteni.
Amikor a férfiak a csatamezőkön harcoltak, idehaza az asszonyok szántottak, arattak, nevelték
gyermekeiket, pedig akkor nem
volt sem mosógép, sem gáztűzhely. Mi adta nekik az erőt?
A keresztény hit és a Szűz
Anya odaadó szeretete.
Sajnos, a 40 éves ateista diktatúra és vallásüldözés (még ha
néha csak burkolt formában is),
meghozta romboló eredményét.
Két nemzedék nőtt fel azóta, akiket bizony Isten törvényei helyett
az önzés és a pénz Mammona
vezet. Ez a magyarázata annak,
- amit szinte minden újságban
olvashatunk -, hogy pusztul fogy

a nemzet! (Mert letértünk a szentistváni útról.)
Az év első felében – összehasonlítva az előző év azonos
időszakával – a lakosság fogyása 22%-al emelkedett. Most
a népesség száma 10 millió 119
ezer.
Országosan a születések
száma ez év első felében 2 %-al
csökkent, a halálozások száma
5 %-al nőtt a tavalyi évhez viszonyítva.
Tavaly 58 ezer volt az abortuszok száma. A születéseké közel
100 ezer. Tehát 100 születésre
58 abortusz esik. Ez napi 138
halált, gyilkosságot jelent. Ilyen
katasztrófa hallatán országos
gyászt kellene elrendelni.
Ez évben, az első 6 hónapban
36 ezer volt a születések száma,
amivel aligha érjük el a tavalyi
szintet. (amikor 100 ezer volt!)

„Hol vagy István király, téged
magyar kíván
Gyászos öltözetben teelőtted
sírván!”
A parasztember a legnagyobb
szárazság idején sem vitte el a
jövő évi vetőmagot a malomba,
inkább éhezett. Mi pedig jelen
jólétünk érdekében felélünk
mindent, a jövőt is.
Hány orvos, tanár, művész,
ápoló, pap születhetett volna
meg… akikre ma nagy szükség
lenne!
Régen volt egy mondás:
„Egyet a papának, egyet a mamának, egyet a hazának, egyet
az egyháznak...”
2050-re tényleg csak 7 millióan leszünk? És majd „más nép
áll a Duna-Tisza partjára”?!
Fel kellene végre valahára
ébrednünk, és visszatérnünk a
Szent István által kijelölt útra.
Igaz értékekre építeni; családot és nemzetet!
Kóbor Lajos
plébános

Szeptember 21.:

kettõs ünnep
Szeptember 21-én ünnepeltük Széchenyi István születésének
212. évfordulóját. A Széchenyi téren megtartott megemlékezés
egyben kezdete is volt a Széchenyi István Emlékmúzeum megnyitásának harminc éves évfordulója alkalmából rendezett
ünnepi hét eseménysorozatának.
Az ünnepi hét rendezvényei közül említést érdemel egy új
foglalkoztató terem felavatása, a Széchenyi-családhoz köthető környékbeli falvak iskoláinak találkozója, zenés múzeumi
séta, emlékkiállítás megnyitása, illetve nem utolsósorban
koszorúzás a múzeum alapítójának, Dr. Környei Attilának a
múzeumban található emléktáblájánál.

A Széchenyi- szobor talapzatánál emlékezett Kenessei Károly a múzeum
igazgatója a legnagyobb magyarra, és beszélt az elmúlt évtizedek neves
Széchenyi-tisztelőiről is

Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázat
Nagycenk község önkormányzata az Oktatási Minisztériummal
együttműködve a 2004. évre kiírja
a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatot. A pályázatnak két típusa van:
- felsőoktatási hallgatók számára („A” típus)
- felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok
számára („B” típus)
Az „A” típusú pályázatra
jelentkezhetnek mindazok, akik
már valamilyen felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói. Az ösztöndíj időtartama 10
hónap, azaz két egymást követő

tanulmányi félév. A folyósítás
kezdete: 2004. március.
A „B” típusú pályázat a felsőoktatási tanulmányaikat először
a 2004-2005-ös tanévben kezdőknek szól. Az ösztöndíj időtartama 30 hónap, azaz hat egymást
követő tanulmányi félév. Az
ösztöndíj folyósításának kezdete
a 2004-2005-ös tanév első féléve. Az e típusra pályázó diák
írásban köteles 2004. augusztus
30-ig a Felsőoktatási Pályázati
Iroda részére bejelenteni, hogy
a 2004-2005-ös tanévben melyik
felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Az írásbeli

értesítés elmulasztása esetén az
ösztöndíjas az ösztöndíj folyósításából kizárható.
Mindkét típusra vonatkozó
rendelkezések:
A pályázatokban nem vehetnek részt a rendvédelmi és
katonai felsőoktatási intézményekben tanuló diákok.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a hivatalban hozzáférhető űrlapon, a
pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázatok benyújtási határideje: 2003. október 22.
A pályázatokhoz kötelezően

csatolandó, a szociális rászorultságot igazoló okiratokról a
Polgármesteri Hivatalban adnak
felvilágosítást. Az „A” típusú
pályázat kötelező melléklete
(tanulmányi igazolás) is hozzáférhető a hivatalban, illetve a
www.bursa.hu Internetcímen.
A beérkező pályázatokat a
települési önkormányzat saját
maga bírálja el, és a támogatásban részesítettek listáját 2003.
november 24-ig nyilvánosságra
hozza.
A pályázó az elbíráló szerv
döntése ellen fellebbezéssel nem
élhet.

Cenki focitörténelem I. SPORT
(Nem lehet a, nem lehet a cenkiekkel kikukoricázni!)
Községünkben 1926-ban alakult az első
futballcsapat. Ez az együttes alkalmi mérkőzéseket játszott, és nem működött sokáig. Az
első hosszabb ideig szereplő, sikeres focicsapat 1936-ra jött össze. A falu labdarúgást
szerető fiataljai egy összejövetelt szerveztek,
ahol Markó István vezetésével eldöntötték,
gyűjtést rendeznek, hogy tudjanak egy felszerelést venni maguknak. Sorra járták a
házakat, melynek eredményeként 330 pengő
gyűlt össze. Ebből az összegből tudtak vásárolni egy komplett felszerelést, focicipőket,
és egy darab futball-labdát. A csapatvezetői teendőket Wágner Gyula cipészmester
vállalta magára, ő intézte a mérkőzések
szervezését, és egyúttal ő tartotta karban a
futballcipőket is.
A csapat hazai mérkőzéseit állandó bíró,
Kauba Félix vezette. Az örökös partjelző
pedig Pölcz István volt.
Kolosits Vincéné „Anna néni” volt az
együttes főszurkolója. Aranylábú fiúknak
nevezte a játékosokat, és a mérkőzéseken
lázba hozta a többi 300-400(!) nézőt.
Szervezett bajnokság még ekkor sem
volt, azonban a környékbeli települések
csapataival (Fertőszentmiklós, Petőháza,
Lövő, Süttör, Sarród, Nemeskér, Fertőd
(Eszterháza), Hegykő, Sopronkeresztúr,
Csepreg) rendszeresen játszottak mérkőzéseket a nagycenkiek.
Ez a 1936-os gárda már a kastély melletti
pályán játszott, azonban korábban két másik
helyen (Nagycenk és Kiscenk között a híd
melletti réten, illetve a mai tüzép helyén) is
volt futballpálya.
A cenki focisták nagyon eredményesek
voltak, hazai mérkőzéseik közül egyet sem
vesztettek el. A meccsek egyébként rendkívül sportszerű keretek között zajlottak, kiállítás nem létezett, a nézők saját csapatukat
buzdították és nem az ellenfelet, vagy a bírót
szidták.
Az idegenbeli mérkőzésekre szekéren
utazott a csapat, és bizony előfordult, hogy a
húsz-huszonöt embert nem tudták elhúzni a
lovak. Ilyenkor az út jó részét gyalog kellett
megtenniük a játékosoknak. Az idegenbeli
meccsek után az adott falu kocsmájában
pihenték ki magukat a játékosok, és volt
úgy, hogy 52 liter(!) bort fogyasztottak el
a cenki focisták. Nem csoda, hogy sokszor
csak a késő éjjeli órákban érkeztek haza,
és az emelkedett hangulatban jókedvűen
énekelték a nagycenki csapat nótáját: „Nem
lehet a, nem lehet a
cenkiekkel kikukoricázni!”
Újságot írta és szerkesztette:
Bugledich Attila és Keszei István
Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Nagycenk
Szedés: Stamp Design, Sopron

A jókedv, a játék azonban nem tarthatott
sokáig, hisz 1939-ben, a II. világháború kitörésével a fiatalokat besorozták, így a csapat
felbomlott.
Mindezeket az akkori csapat egyetlen ma
is élő tagja, id. Vágvölgyi Ottó révén tudhattuk meg, és az ő segítségével a következő
számban folytatjuk a cenki focitörténelem
feldolgozását a II. világháború után újraszerveződő csapat felidézésével.

Labdarúgás: bajnoki eredmények:
(zárójelben a tartalékcsapat mérkőzéseinek eredményei)
Nagycenk – Vitnyéd
2-1 (4-2)
Fertőendréd – Nagycenk 2-1 (1-3)
Nagycenk – Beled
1-0 (0-4)
Kisfalud
– Nagycenk 6-2 (0-1)
Nagycenk – Veszkény 3-2 (4-1)
Nagycenk – Hegykő
5-0 (3-2)

Az 1936-os csapat
Állnak (balról): Tama János, Kis János (tartalék bíró), Busch Károly, Vágvölgyi Ottó
(Wágner II), Makk Géza, Wágner Géza(Wágner I,), Wágner Gyula
(intéző), Ragats Rudolf (az egyik főszurkoló), Nagy Zoltán
Középső sor: Bokor Gyula, Busch Gyula, Sobor Lajos, Ganczigler (Garamvölgyi) Mátyás
Alsó sor:
Pölcz Béla, Piller Pál, Szopori József

Országos Bajnokság az Ilona-majorban
A Díjlovagló Országos Bajnokságot 2003ban, szeptember 19-21-között a Horváth és
Lukács Lovas Klub rendezte a hidegségi
területen lévő Ilona majorban. Ideális körülmények között 12 kategóriában mérték
össze tudásukat az ország legjobb díjlovasai
a különböző díjakért, és a Széchenyi Ilonáról
elnevezett kupáért.
A verseny egyik legkiemelkedőbb versenyzője Dallos Gyula (Képünkön Donnerstein
nevű lovával az Intermediaire, - zenés kűr
- alkalmával) volt, aki a díjlovaglást a lovassportok balettjának nevezi, aki 25-ször nyert
Magyar Bajnokságot, 11-szer volt Világkupa
győztes, EB-n bronzérmet szerzett, VB-n 7.
helyet szerezte meg, és 150-nél több nagydíj szintű győzelmet aratott. Nagyszerűen
szerepelt a felnőttek országos bajnokságán
a nagycenki Horváth Ágnes a H&L Lovas
Klub versenyzője is, aki többszörös ifjúsági

országos bajnoksága mellé a felnőttek között
is a középmezőnyben tudott végezni A díjlovagló versenyt Dallos Zsófia nyerte, és ezzel
birtokosa lett a Széchenyi Ilona kupának.

Dallos Gyula az összetett versenyben ugyan nem
vett rész, de két számban bemutatta tudását

