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Díszkivilágítást kapott a Széchenyi-kastély
Mádl Ferenc köztársasági elnök úr 2005. április 25-én,
hétfőn este avatta fel a Széchenyi-kastély és a két őrház épületének a díszkivilágítását.
Eredetileg április 8-án, Széchenyi István halálának évfordulóján került volna sor az eseményre, de a köztársasági elnök úr
akkor a pápa temetésén vett részt Rómában.
Az átadás alkalmával a megyei közgyűlés vezetői köszöntötték Mádl elnök urat, mivel a megye pályázati pénzből
támogatta a 3,8 millió forintos beruházást. Az ünnepélyes
alkalommal Udvardi Imréné polgármester asszony is köszöntötte a jelenlévőket, majd a nagycenki óvodások, iskolások és a
„Czenki” Hársfa néptáncegyüttes szórakoztatta a vendégeket.

Rajzpályázat és kiállítás
A község fogorvosa, Dr. Szemerédi László még májusban rajzpályázatot hirdetett az iskolai egészségnevelési hét keretében az Oral B
cég szponzorálásával az iskola alsó-tagozatosai számára.
A gyermekeknek a „Mitől fehér a hód foga” c. mese alapján kellett gondolataikat rajzban megfogalmazni.
Sok rajz érkezett a cenki iskolásoktól, amelyeket Dr. Szabady
György, fog- és szájbetegségek szakorvosa, műgyűjtő, a svájci akadémia tagja zsűrizett.
Ennek alapján az I.díjat Hofstadter László (1.oszt), a II. díjat Igaz
Ádám (3. oszt.), a III. díjat pedig Győrvári Dávid (3. oszt) nyerte el.
Az első helyezett elektromos, a másodig elemes, a harmadik pedig
„kézi” fogkefét és fogkrémet kapott elismerésül.
Gratulálunk mindhármuknak, de elismerés azoknak a gyermekeknek is, akik vették a fáradságot és rajzoltak, de sajnos nem nyertek!
(A rajzokat még megtekinthetik a fogorvosi rendelő várójában!)

Az I. helyezett Hofstadter László rajza szerint: „Aki gyümölcsöt
fogyaszt; boldog és egészséges, aki édességet eszik, annak fogai
rosszak és szomorú lesz.”

Az avatás prominens vendégei (balról): Kenessei Károly múzeumigazgató, Ivanics Ferenc, a Megyei Közgyűlés. alelnöke, Mádl Ferenc
köztársasági elnök, Udvardi Imréné polgármester, Firtl Mátyás a
Megyei Közgyűlés alelnöke, és Szokolay Sándor zeneszerző

Felhívás
Az idei Szüreti Napok rendezvénysorozata szeptember 23-2425-én kerül lebonyolításra. Ebben az évben egy másik nagyon
fontos esemény kapcsolódik a Szüreti Napokhoz. Mint azt már
korábbi számainkban is olvashatták, községünk tagja lett az európai vidéki települések szervezetének, az Európa Charta-nak, ahol
minden EU-s ország egy-egy községgel képviselteti magát. 2005.
májusában 10 fős küldöttség vett részt Nagycenkről a Charta találkozóján a hollandiai Esch-ben. (A találkozóról és a Chartáról
bővebben a 4-5. oldalon olvashatnak.) Ezen a találkozón kezdeményeztük, hogy a szervezet tagjainak két fős küldöttségeit
vendégül látja községünk a szüreti napok idején, melyet a Charta
tagjai elfogadtak. Az EU-hoz újonnan csatlakozó országok közül
nekünk nyílik először lehetőségünk bemutatkozni, bemutatni
községünket, értékeinket Európa községeinek képviselői számára. A program pénteken délután kezdődik és vasárnap délelőtt
ér véget. A rendezvény lebonyolításhoz szeretnénk az Önök segítségét kérni. Várjuk olyan családok, személyek jelentkezését,
akik vállalnák, hogy egy vagy két fő részére szállást biztosítanak,
illetve ebben a két napban jó házigazdái lesznek vendégeinknek.
Várjuk továbbá mindazok jelentkezését, akik a szervezésben, lebonyolításban szerepet vállalnának. Jelentkezni a Polgármesteri
Hivatalban lehet. Mindannyiunk összefogása szükséges, hogy
méltó módon tudjuk bemutatni, megmutatni önmagunkat, településünket Európának! Segítségüket előre is köszönjük.

Önkormányzati Híre k
2005. február 10-i ülés
Bevezetésként az ülés elején
ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el a képviselők a
2004. évi költségvetés második
módosítását.
Az ülés legfontosabb napirendi
pontja következett ezután, az
Önkormányzat és Szervei 2005.
évi Költségvetése. Lényegében a
költségvetés tervezésekor minden
alkalommal az előző évek tapasztalatait, az önkormányzati intézmények terveit, szükségleteit figyelembe véve, az önkormányzat
kötelezettségeit szem előtt tartva
készülnek el az előterjesztések.
Ezzel együtt természetesen a központi forrásból származó összegek
nagysága nagy mértékben befolyásolja a tervezést. Községünk
képviselő-testülete, önkormányzata évről évre igyekszik erejéhez
mérten lehető legjobban támogatni a helyi szervezetek, egyesületek
működését is. A költségvetés tárgyalása során sok kérdés, javaslat
hangzott el, így az eredeti elképzelések az elfogadott javaslatok
révén több tekintetben módosultak. Bár a tényleges számok év
közben még változhatnak, a módosításokkal együtt végül a testület 7 igen és 1 tartózkodás mellett
a 2005. évi költségvetést a következő főelőirányzatokkal fogadta
el:
284.875.000Ft bevétellel és
kiadással, ezen belül
97.248.000Ft személyi juttatás,
31.170.000Ft munkaadókat
terhelő járulék,
59.931.000Ft dologi kiadás,
13.230.000Ft pénzeszközátadás és
83.296.000Ft felhalmozási
kiadás.
A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
5.925.000Ft összegben hagyta jóvá, míg céltartalékként
2.939.000Ft-ot különített el.
Lehet, hogy talán egy sikeres
pályázat előkészületei történtek
meg, amikor harmadik napirendi
pontként csapadékvíz-elvezetési
munkák elvégzésére községi
társulás létrehozásáról tárgyaltak
a képviselők. Elkészültek már
2003-ban a belterületi csapadékvíz-elvezetési tervek, abban a
reményben, hogy a későbbiek-

ben lesznek források e rendszer
kiépítésére. Két évvel a tervek
elkészülte után, most lehetőség
van címzett támogatás elnyerésére. Hogy mindez létrejöhessen,
feltétel, hogy a beruházás több
önkormányzat társulásával valósuljon meg, legalább 200 millió
Ft értékben. Olyan társulást hoz
létre községünk ezért Harka,
Kópháza, Nagylózs, Pinnye és
Pereszteg településekkel együtt,
amely kimondottan ennek a
beruházásnak és a céltámogatás
elnyerésének érdekében alakul
meg. Az előterjesztést a testület
egyhangúlag fogadta el.
A Major utca folytatásában a
telkek, és ezzel együtt az út kialakítása korábban a régi rendezési
terv szabályai szerint történt. Az
időközben életbe lépett új rendezési terv településképi és közlekedésbiztonsági
szempontok
miatt megváltozatta az út eredeti
nyomvonalát, s egyenes út kialakítását irányozza elő. Így az érintett telektulajdonos által korábban
térítésmentesen átadott területeket
az önkormányzat térítésmentesen
visszaadja számukra, ezzel együtt
kezdeményezi az új nyomvonalú
út kialakításához szükséges, az
érintett ingatlanok egy részének
közút céljára történő lejegyzését,
az ingatlanokért fizetendő térítés
fedezetét pedig a költségvetésben
biztosítja. A határozatot 7 igen és
1 nem szavazattal, tartózkodás
nélkül fogadta el a testület.
A képviselői lemondások miatt szükségessé vált az Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Kezelő Bizottság kiegészítése. A bizottság új tagjává a
képviselők Ivánkovics Ottót választották, aki a bizottságban való
közreműködést elfogadta.
Egyhangúlag került elfogadásra a Képviselő-testület 2005. évi
I. félévi munkaterve.
A gyakorlati alkalmazás során
felmerült problémák miatt vált
szükségessé a helyi építési szabályzatról szóló rendelet módosítása, melyet szintén ellenszavazat
és tartózkodás nélkül tettek meg
a képviselők.
Zárt ülés keretében került
megvitatásra egy fellebbezés, egy
ápolási díj elutasítása miatt. A fellebbezést a testület elutasította.
Ugyancsak elutasításra került

a Postagalambsport Egyesület,
illetve a Kézfogás Harangjáért
Alapítvány támogatási kérelme.
Előbbit 2 tartózkodás mellett,
utóbbit egyhangúlag nem támogatta a testület.
2005. március 31-i ülés
Az ülés elején beszámoló
hangzott el a község közbiztonsági helyzetéről. Farkas Gábor, a
soproni rendőrkapitányság vezetője elmondta, hogy örvendetes
módon az elmúlt évben csökkent
községünkben a bűncselekmények
és a közlekedési balesetek száma.
Szólt arról is, hogy Nagycenken
a rendőrség rendszeresen részt
vesz a különböző rendezvények
biztosításában. Megköszönte az
önkormányzat támogatását, s
egyben kérte a képviselőket, hogy
a továbbiakban is támogassa az
önkormányzat a rendőrség munkáját. A képviselők a beszámolót
egyhangúlag elfogadták.
Ugyancsak vita nélkül fogadta
el a testület a „Czenki” Hársfa
Néptáncegyesület tájékoztatóját
az egyesület 2004. évi munkájáról, melyet Erdősi Ferencné, az
együttes vezetője ismertetett.
Következőkben az általános
iskola felújítása került tárgyalásra. Az iskola felújításához a
tervek készen állnak, a beruházás
ütemezéséről, a szükséges források előteremtéséről egyeztettek
a képviselők. Végül egyhangú
határozat született arról, hogy
a tervezett beruházás költségeit
25.000.000Ft-ban határozza meg
a testület, míg 7 igen és 2 tartózkodás mellett döntés született
arról is, hogy a költségek fedezetét az önkormányzat később
hitelből kívánja megvalósítani,
illetve, megbízta a polgármestert
és a jegyzőt, mindent tegyenek
meg annak érdekében, hogy a
beruházás még az idei évben
megvalósulhasson.
Az önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátására
8 igen és 1 tartózkodás mellett
Környezetvédelmi Alap létrehozásáról döntöttek a képviselők.
A csitkési terület közterületeinek elnevezése után, a lakóhelyek létesítéséhez szükséges egy,
a házszámozás rendjéről szóló
általános, a település egészére

vonatkozó rendelet megalkotása.
Ezt egyhangúlag meg is tette a
testület. A rendelet értelmében az
építési engedély jogerőre emelkedését követő hatvan napon belül
ki kell tenni a házszámtáblát az
ingatlanokra.
2003-ban csatlakoztunk a
Mosonmagyaróvári
Hulladékkezelési Konzorciumhoz. A projekt időközben átalakult, s így
községünk a Sopron és térsége
Hulladékkezelési
Konzorcium
tagja lett. A konzorcium EU-s
támogatásra pályázna, mintegy
8 milliárd forint értékben. A hatóságokkal való egyeztetés során
merült fel, hogy a konzorciumi
szerződésnél erősebb összetartó
erővel működő, jogi személyiséggel bíró önkormányzati társulások
jöjjenek létre a sikeres pályázat és
beruházás érdekében. Ez a társulás
a korábbi konzorcium jogutódja. A
testület a konzorcium létrehozását
1 tartózkodás mellett támogatta.
A februári ülésen született
határozat arról, hogy Nagycenk
5 másik községgel együtt társulást hoz létre azért, hogy a közös
belterületi csapadékvíz-elvezetési
munkálatokra címzett támogatást
nyújthasson be. 7 igen és 2 tartózkodás mellett a testület a társulás
létrehozását támogatta, egyúttal
elfogadta annak alapító okiratát
is, s megbízta a polgármestert a
szükséges okiratok aláírására. A
pályázathoz rendelkezni kell a
település egészére vonatkozó kiviteli tervekkel is. Ennek érdekében az önkormányzat a Hydro-ép
Kft ajánlatát elfogadva 2 tartózkodás mellett megbízta e céget
Nagycenk csapadékvíz-elvezetése II. ütem vízjogi létesítési, engedélyezési dokumentációjának
elkészítésével. A tervek költségét
(2.275.000Ft) az általános tartalékból biztosítja a testület.
A vállalkozói terület kialakítása került ezután újból napirendre.
A területen érdekelt Agriprív Kft
a korábbi elképzeléseivel ellentétben, a megváltozott körülményekre hivatkozva mégsem kíván a
vállalkozói terület kialakításában
részt venni, de tudomásul veszi
az önkormányzat elképzeléseit.
Határozatában a testület 1 tartózkodás mellett úgy döntött,
az ajánlatot elfogadja úgy, hogy
kötelezettséget vállal, a Kft által

jelenleg mezőgazdasági termelésre használt ingatlanoknak a művelésből ténylegesen kivont területe
után a kivonással egy időben az
elmaradt haszon után kártalanítást
fizet a haszonbérleti szerződés
lejártáig. Ugyanakkor nem mond
le a bérleti szerződés alapján őt
megillető haszonbérleti díjról.
A Vízmű digitális közmű-nyilvántartási rendszer kialakításának
elkészítésére és későbbi vezetésére tett árajánlatot. A testület a körülményeket mérlegelve egyhangúlag úgy döntött, nem fogadja el
a cég ajánlatát.
2005. július 31-én lejár az
iskolaigazgatói megbízás. A
Képviselő-testület így pályázatot
ír ki az iskolaigazgatói állás betöltésére 2005. augusztus 1-től
2010. július 31-ig tartó időszakra.
A pályázat feltételeit egyhangúlag
fogadták el a képviselők.
Az óvoda villamos-hálózata
felújításának befejezése szerepel
a 2005-ös költségvetésben. Most
lehetőség van a Gy-M-S Megyei
Területfejlesztési Tanácshoz úgynevezett CÉDE (céljellegű, decentralizált) pályázat benyújtására. Az előterjesztést egyhangúlag
támogatta a testület.
Nem volt vita arról sem, hogy
a folyamatosan emelkedő üzemeltetési költségek miatt 2005
április 1-től 3600Ft+áfa/óra öszszegre emelkedik a tornacsarnok
bérleti díja.
Ezek után zárt ülésen döntött a testület az első lakáshoz
jutók támogatására beérkezett
kérvényekről, illetőleg szintén
zárt ülés keretében bírálta felül
a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatokat.
A Képviselő testület a Gy-M-S
Megyei Közgyűlés Mezőgazdasági
Bizottság elnökének kezdeményezését elfogadva géntechnikailag
módosított szervezetektől mentes
övezetnek nyilvánította Nagycenk
község közigazgatási területét.
Egy tartózkodás mellett született döntés arról, hogy a Szetmár
Kft- vel kötött bérleti szerződést,
(melynek alapján a korábbi házasságkötő teremben működött
a Kft irodája) 2005. április 1-i
hatállyal, közös megegyezéssel
megszüntetik. A helyiségben ezután a Gyermekjóléti Szolgálat
működik.
Nemes György azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz,
járuljon hozzá az Iskola utcai
parkolóban közterületen álló bü-

féjének értékesítéséhez. A testület
a kérést egyhangúlag elfogadta.
Az Értelmes Életért Alapítvány kérelmét nem támogatták a
képviselők.
2005 április 28-i ülés
Az ülés közmeghallgatással
kezdődött. Itt a polgármester aszszony előbb ismertette a 2004. évi
költségvetés teljesítését, a 2005.
év terveit, majd a kérdések, hozzászólások következtek. Felmerült
többek között a Gyár utcai telkek
kisajátításának kérdése, ezzel
kapcsolatban volt, aki úgy vélte,
a telek-kisajátítás még várhat, a
költségvetésben pedig vannak
még tartalékok, s átcsoportosítással hitel nélkül is megoldható
lenne az iskola felújítása, illetve
elhangzott egy olyan javaslat is,
mely szerint népszavazást kellene
kiírni az iskola és a telek-kisajátítás kérdésében.
Szóba került még a Soproni
utca-Rákóczi utca kertek végén lakóterület kialakítása, a
Hidroglóbusz körüli, illetve a
Szetmár Kft által ígért játszótér
helyzete, a kamionok okozta áldatlan állapotok a Dózsa körúton,
a mozgóárusítások szabályozása,
illetve hogy a vállalkozói területek helyett építési telkeket kellene inkább kialakítani.
A felvetésekre adott válaszokból kiderült, hogy a Gyár utcai kisajátítás egy 1995-ös testületi döntés alapján történik, hisz az akkori
képviselők döntöttek úgy, hogy
a területen utcasort alakítanak ki
10 éven belül. A Soproni-Rákóczi
utcai lakóterület kialakításához
minden érintett telektulajdonos
beleegyezése szükséges, s ez még
nem történt meg. A Szetmár Kft
által ígért játszótérről tájékoztatást fog kérni az önkormányzat a
vállalkozótól, míg a Hidroglóbusz
körüli játszótér csak pályázati
forrásból valósulhat meg, jelenleg
azonban nincs megfelelő pályázati
lehetőség. A Dózsa körutat a munkálatok befejezése után, augusztusban az árokkal együtt teljesen
felújítja a munkálatokat végző
cég, addig pedig rendszeres feltöltéssel, hengerezéssel, locsolással
igyekeznek az utat közlekedésre
alkalmas állapotban tartani és az
ott élők kellemetlenségeit enyhíteni. A mozgóárúsítások kérdésében
pedig megvizsgálják miképpen lehetne a problémát minden érintett
számára megnyugtatóan rendezni.

A testületi ülés kezdetén a
képviselők 1 tartózkodás mellett
elfogadták a 2004. évi költségvetés II. módosítását, majd 2 tartózkodással a 2004. évi költségvetés
zárszámadását is. Megállapításra
került, hogy az önkormányzat
gazdálkodása kiegyensúlyozott
volt, egész évben megvolt az
egyensúly a bevételek és a kiadások között. Likviditási hitel felvételére így nem volt szükség.
Technikai okokból (változás
történt különböző tevékenységek
hivatalos elnevezésében és jelzőszámaiban) egyhangúlag módosította a testület az önkormányzati intézmények (Polgármesteri
Hivatal, Iskola, Óvoda) alapító
okiratait.
Szintén módosításra került a
helyi építési szabályzat, mivel
a Gyár utcai kertek végi építési
telkek megközelítését biztosító
út 8 méterrel arrébb került. Az
egységes utcakép megtartása
miatt így szükségessé vált a
módosítás elfogadása, melyet 1
tartózkodás mellett meg is tettek
a képviselők.
A Harka-Kópháza-Nagycenk
kerékpárút tervezésére beadott
Phare CBC pályázat támogatásban részesült. Azonban míg korábban volt mód arra, hogy a pályázati önrészt is teljes egészében
EU támogatásból fedezzék, most
ezt az összeget a saját költségvetésben kell biztosítani. Mivel az
önkormányzat tervezett költséget
a kerékpárút tervezésére, így ez a
mostani költségvetési módosítás
nem jelent többletkiadást számunkra. A módosítást ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta
el a Képviselő testület.
Zárt ülésen került elbírálásra
az első lakáshoz jutók támogatására beérkezett kérvény.
A gyár utcai kertek végi
telkek tulajdonosai közműépítő közösséget hoznak létre,
melyhez az önkormányzat is
csatlakozik, mivel az út önkormányzati tulajdon. Az út, a
járda, és a csapadékvíz-elvezetés
tervezésében működik közre az
önkormányzat, míg a közművek
kiépítését az ingatlantulajdonosok finanszírozzák. A közművek
elkészültük után átadásra kerülnek az önkormányzat részére.
Az előterjesztés 2 tartózkodás
mellett került elfogadásra.
Egyhangú szavazati arány
mellett kezdeményezte a testület
a gyógyszertár bérleti díjának

emelését. A környező településeken, ahol önkormányzati
tulajdonban van a gyógyszertár
épülete, lényegesen magasabbak
a bérleti díjak. A határozat értelmében a képviselők a gyógyszertár bérleti díját 20.000Ft/hó
összegben állapították meg, s
megbízták a polgármestert, kezdeményezzen megbeszéléseket a
gyógyszertárt üzemeltető DMH
Gyógyszerészeti Bt-vel.
A településünkön szolgáltatást
biztosító kábeltévé-társaság kibérelné a volt fogorvosi rendelőt
központi fejállomás és központi
ügyfélszolgálat létrehozásának
céljából. A határozat szerint az
önkormányzat határozatlan időre
bérbe adja a helyiséget a PR Trio
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
részére, 25.000Ft/hó bérleti díj
fejében.
Az Alsószentiván Gyermekeiért Közalapítvány kérelmét nem
támogatta a testület.
Nagycenki fiatalok klubszobát
szeretnének kialakítani a volt
fornetti üzlethelyiségben. A testület, azzal a feltétellel, hogy egy
nagykorú személy vállalja a felelősséget a klub működtetéséért,
támogatta a kezdeményezést.
Az ülésen szóba került még
a szeptemberi EU találkozó előkészítése, illetve, hogy szükség
lenne a község tulajdonába került
laktanya bejárására.
2005. május 11-i ülés
A Képviselő testület megtekintette a laktanya épületét, s a bejárás után egyhangúlag úgy döntött,
az épület statikai felmérésére,
szociális lakások kialakításának
tervezésére árajánlatokat vár.
Egyúttal megbízta a polgármestert az árajánlatok beszerzésére.
Ezek után ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghatározta
a testület az iskola felújításának
feltételeit a hitelfelvétel, illetve a
vállalkozók tekintetében.
A község határában épülő két
szélerőmű létrejöttéhez szükség
van a rendezési terv módosítására. A módosítás költségeit a vállalkozás állja. Ezzel együtt lehetőség lenne további módosítások
megtételére is, ehhez javaslatokat
vár az önkormányzat. A szélerőmű létrejöttéhez szükséges módosításhoz a testület egyhangúlag
hozzájárult.

Hollandiában jártunk
Bizonyára sokan emlékeznek és már
figyelemmel is kísérik, hogy Nagycenk
2003 végén felkérést kapott az EuropaCharta-ban való részvételre. Ez a vidéki
települések európai közösségéhez való tartozást jelenti, amelyben minden EU-s tagállam egy-egy kis településsel képviselteti
magát. Ebben a Chartában Magyarországot
Nagycenk képviseli. A települések minden
évben találkoznak valahol, ennek az idén
a Hollandiai ESCH község adott helyet
május 4-8-a között. (A vendéglátónk, a
holland polgármester Frans Ronnes a
Charta elnöke.)

Amíg el nem fogyott, az utcai sörkútból
mindenki ingyen ihatott
A külön üdvözléssel és a nemzetek zászlainak
felfestésével várták a vendégeket a találkozóra az
eschi-ek a falu bejáratánál.

Ugyanerre a napra (5-ére) esett templomi védőszentjük, Szent Willibrordus
ünnepe, és az idén éppen 40 éves Sörkútfesztivál.
Ezen az első napon szentmisével kezdődött az ünnep, amelyet három nyelven
celebráltak, kis könyvecskét is nyomtatva
erre az alkalomra, hogy mindenki nyomon
tudja követni a szentmisét.

A község minden utcája rendezett benyomást kelt.
Aszfalt helyett az utakat színes kő borítja.

Minden tagállamból 10 tagú delegációt
fogadtak, akiket családoknál helyeztek el.
Ez a közelebbi kapcsolat kialakítására alkalmas helyzet az egyik célja a közösségnek. A Charta az ilyen találkozókon azt is
megszabja, hány fiatal vegyen részt ezen a
eseményen. Nagycenknek 6 fiatal és 4
„idősebb” delegáltja volt. Az idősebbeknél
egyetlen feltétel volt, valamilyen nyelv
ismerete, a fiatalabbaknál pedig a nyelvismeret, illetve, valamilyen civil szervezet
képviselete. (Tűzoltók, Néptáncegyüttes,
Sportegyesület. stb). Az utazást mindenki
saját költségére vállalta.

A találkozókat minden évben valamilyen konkrét bemutatkozó témához kötik.
A hollandiai összejövetel címe: a Tartós
és kiszélesedő mezőgazdaság, egyensúly a
gazdaság és az ökológia között.

A Hertogenboschi Megyeházán a holland parlament egyik képviselője köszöntötte a találkozó
résztvevőit

Az ünnepi szentmise a St. Willibrordus-egyenruhás fanfárosok produkciójával kezdődött

A második napot teljesen erre szánták
a szervezők. Először a tartományi székhelyen Hertogenbosch-ban a Megyeházát
látogattuk meg, ahol a délutáni mezőgazdasági látogatásokról tartottak előadást,
valamint egy holland országgyűlési képviselő beszélt az egyesült Európáról.

A mise után látványos zenés felvonulással felvonták a templom előtti téren
az összes jelenlévő ország (22) nemzeti
zászlóját (Málta, Lettország és Litvánia
nem vehetett részt, mert még nem tagja a
szervezetnek.)

Az epertermesztés a 7500 m2-es üvegházban
4000 ládában. A víz és a tápoldatot computer
vezérli, a szedés állva, guruló kocsikra történik

Udvardi Imréné polgármester a
Charta okmányának aláírása közben
(a német és a cseh polgármester társaságában)

A holland szervezők a találkozó napját
a helyi és állami ünnephez kötötték, hiszen
május 4-én (érkezésünk napján) a háború
elesettjeire emlékeztek, május 5-én pedig
a felszabadulásukat ünnepelték.

A jubileumi (40.) Sörkút-fesztivál
megnyitója a polgármesterekkel

A délután a Sörkút-fesztivál megnyitójával kezdődött, majd a főtéren és az utcán
sok-sok szórakoztató játékkal, látványossággal folytatódott a rendezvény egészen estig.

A délutáni program fakultatív volt, ahol
választani lehetett a biológiai sertéstartó
telep, gyümölcs- és díszfaiskola, tejfeldolgozó és szarvasmarha telep, és egy epertermesztő telep között. A cenki delegáció
az epertermesztő és tejfeldolgozó telepet
választotta ahol a gazdák végigvittek bennünket a csarnokban, illetve a telepen,
bemutatva számunkra, hol tart most a fejlődés Hollandiában.

A harmadik napon került sor az EUCharta polgármestereinek munkaértekezletére, ahol aláírták a Charta okmányát. Itt szó
esett a Nagycenken szeptemberben megrendezendő „kis” találkozóról is. A hivatalos
meghívás után több ország már a helyszínen jelezte részvételi szándékát. (Minden
országból 2 fős delegációt várunk.)
Ugyanezen a napon a fiatalok számára
egész napos sportvetélkedőt szerveztek,
4-5 fős csapatokat alkotva.

Az Európa
Charta-ról

A sportnap egy negyedórás,
zenés bemelegítéssel indult

A sportverseny győztes csapata. Ragats Péter
mellett egy dán, egy német és egy holland fiatal
járult hozzá a sikerhez.

(Ügyeltek arra, hogy minden csapattag
más-más országból verbuválódjon.) Négy
sportágban versenyeztek egymással a fiatalok a fődíjért; egy üveg pezsgőért.
Aki nem vett részt a versenyben, annak
módja nyílott az öt kialakított teniszpálya
valamelyikét használnia.
Szólnunk kell még az esti programokról
is. Az első este ismerkedési bált rendeztek, a második este „Trópusi Éj” címmel
brazil zenével és ritmussal szórakoztattak
bennünket, a harmadik este pedig a találkozón résztvevő országok delegációinak
az előadása derítette mosolyra az arcokat.

Itt kapott nem kis szerepet a nagycenki delegáció 4 fiatalból álló táncos „frakciója”,
amely az est nagy, ha nem a legnagyobb
sikerét aratta..
Mindent egybevetve hasznos, tanulságokkal teli élményekkel térhettünk haza,
de egyet mégis ki kell emelnünk a jövő
fiataljainak címezve; - Ahhoz, hogy ne
maradjunk le Európától, nyelveket, de
legfőképp az angolt kell ismernünk, és
akkor a földrész kultúrája, gazdasága (pl.
munkavállalás) elérhető lesz mindannyiunk számára.

Fiataljaink a temperamentumos táncprodukciójukkal és ruhájukkal fergeteges sikert arattak

Delegációnk tagjai a templom előtt felállított magyar zászlótartó rúd előtt. Nemzeti lobogónkat
és a helységnévtáblát helyi gyerekek hozták a zászlófelvonási ünnepségre.

Az Európa Charta 1989-ben a franciaországi Cisse községben alakult meg
a 12, Európai Unióhoz tartozó tagország
egy-egy vidéki településének részvételével. 1990-től kezdve a tagtelepülések
évente találkozókat szerveznek, folyamatosan együttműködnek egymással.
Az EU bővülésével párhuzamosan a
Charta tagjainak száma is folyamatosan
nőtt, s a tavaly csatlakozó országok
révén 2005 végére már 25 tagja lesz. A
Charta minden évben szervez egy nagyszabású összejövetelt, amelynek évről
évre más tagközség a házigazdája. (Ez
a találkozó volt idén Hollandiában).
Ezekre az évenkénti találkozókra minden országból 10 vendéget várnak. A
küldöttségeket úgy kell összeállítani,
hogy reprezentálják az adott település
vezetését, különböző helyi szervezeteit,
egyesületeit, s fiatalságát is. E nagy
találkozók mellett évente többször rendeznek kisebb összejöveteleket. (Ilyen
lesz a szeptemberi nagycenki találkozó
is) E találkozók célja többek között,
hogy a részt vevők megismerkedhessenek más népek életmódjával, szokásaival, hagyományaival. Ezt a cél szolgálja az az elképzelés is, hogy a találkozók
alkalmával az elszállásolás családoknál
történik, hisz így a vendégek bepillantást nyerhetnek a vendéglátó ország
lakóinak mindennapjaiba.
Mivel a Charta tagjai különböző
nyelveket beszélnek, ezért még korábban megállapodás született arról,
hogy a találkozókon alapvetően az
angol, a francia, és a német nyelv lesz
használatos.
Az eddig taglalt alapelvek mellett
szerepel a Charta 1989-es Alapító
Okiratában az is, hogy a tagok együttműködésének alapja a szolidaritás,
a párbeszéd, és egymás kölcsönös
megismerése, illetve hogy ezen együttműködés az élet minden területére
kiterjed, kivéve a politikát, filozófiát,
és a vallást.
Ezek a legfontosabb tudnivalók arról a szervezetről, melynek immár mi is
tagjai vagyunk. Mindannyiunk felelőssége, hogy községünket, hazánkat méltóképpen képviseljük e közösségben,
hogy azt a hírt vihessék rólunk szerte
Európában: Nagycenk gyönyörű hely,
ahol kedves, vidám, vendégszerető
emberek élnek.

VII. NAGYCENKI MÛVÉSZETI NAPOK
2005. augusztus 5 - 14.
Ismét gazdag zenei programmal kerül megrendezésre immár hetedik alkalommal az év egyik legjelentősebb eseménye, a Nagycenki
Művészeti Napok.
A tavalyi mottó kiegészült a: „KULTURÁLIS JÖVŐNK
EURÓPÁBAN” - mondattal, amely tényszerűvé válva először
fogad a határokon kívüli együttest, mégpedig Csehországból és
Szlovákiából.
A Művészeti Napok rendezvénysorozata ebben az évben egy fiataloknak megrendezendő, 7 napos (aug. 5-11-ig) képzőművész és kézműves táborral egészül ki, ahova 15 „művészpalánta - 5 nagycenki, 5
soproni és 5 az Országos Széchenyi Kör által kiválasztott fiatal - kap
meghívást a közös munkára.
Már most felhívjuk a zene iránt érdeklődők figyelmét, hogy a
Művészeti Napok állandó fellépője, a világhírű zongoraművész
Jandó Jenő most, az első hétvégén lép fel - két alkalommal is - mert
a záró hétvégén külföldön ad koncertet.

A Művészeti Napok Programja:

augusztus 5. péntek
10.30 A művészeti tábor megnyitása és a foglalkozások kezdete a
nagycenki “Vakáció ház”-ban
17.00 A művészeti napok ünnepélyes megnyitása a Széchenyi
István Emlékmúzeumban:
A nagycenki Horváth & Lukács Galéria képzőművészeti
kiállítása
Dohnányi: Szextett
Jandó Jenő - zongora, Bodó Antónia - hegedű,
Móré László - brácsa, Maróth Bálint - cselló,
Vízkeleti Piroska - klarinét, Ember Dániel - kürt
augusztus 6. szombat
10.00 Ismerkedés a zenére-festéssel, hagyományos és számítógépes módszerekkel grazi művészek vezetésével
17.30 Szabadtéri nemzetközi néptánc-műsor: „Czenki” Hársfa
Néptáncegyüttes, „Kajkavc” Fertőhomoki Horváth
Kulturális Egyesület és a Dunaszerdahely-i „Ágacska”
Néptánccsoport (Szlovákia)
augusztus 7. vasárnap
11.00 Kézműves foglalkozás - egyszerű hangszerek készítése
18.00 Dvorak: Szonatina, C. Franck: Zongorás kvintett
Jandó Jenő - zongora, Környei Zsófia - hegedű,
Akadémia vonósnégyes
augusztus 8. hétfő
10.00 A tehetség kibontakoztatását és az önismeretet elősegítő
előadások, foglalkozások
18.00 Borago Együttes szabadtéri műsora a “Classic” panzió
udvarán világi és népzenei feldolgozásokból

Köszöntõ
Múlik az idő,
Őszre jár,
De fénylik még a
Napsugár.
Aranyat szór és
Meleget;
Örüljenek az
Öregek.
Az őszidő is
Szép lehetKívánunk hosszú
Életet.
Maradjatok még

Itt velünkJövőre újra
Eljövünk!
– Ezzel a kedves versikével
köszöntötték a nagycenki óvodások, Németh Jánosnét, Róza
nénit május 5-én, 100. születésnapja alkalmából. A kicsikhez
csatlakozva ezúton szeretnénk
mi is gratulálni és jó egészséget
kívánni a falu legidősebb lakójának.

augusztus 9. kedd
18.00 Boccherini: Fuvolaötös, Schubert: C-dúr kvintett
Jasna Nadles - fuvola, Milan Vrjsakov - gordonka
Akadémia Vonósnégyes hangversenye a Múzeumban
augusztus 11. csütörtök
18.00 Penguin Quartet (Csehország) hangversenye a Múzeumban:
W.A. Mozart: B-dúr vonósnégyes,
Bohuslav Martiu: Vonósnégyes,
Josef Suk: B-dúr vonósnégyes.
augusztus 12. péntek
18.00 Akadémia Vonósnégyes hangversenye a Múzeumban:
W.A. Mozart: d-moll vonósnégyes,
Beethoven: C-dúr (Razumoszvkij) vonósnégyes
augusztus 13. szombat
18.00 Ewald Rézfúvósötös hangversenye a
“Classic” panzió udvarán
M. Glinka: Ruszlán és Ludmilla - nyitány,
A. Holbome: Erzsébet korabeli táncok,
Tihanyi László: Jelenetek öt szereplőre,
G. Delerue: Templom Ablakok P.I.,
Csajkovszkíj: Szimfónia - Finálé
augusztus 14. vasárnap
18.00 A Művészeti Napok ünnepélyes zárása a Múzeumban:
Ária-, és dalest: Kárpáti Magdolna - szoprán,
Petrován Mária – zongora,
Az Akadémia vonósnégyes zárókoncertje,

Szent György-napi Vigasságok
Ebben az évben is megren- lovaglás, népi mesterségek
dezte a nagycenki óvoda az bemutatói színesítették a progimmár hagyományos Szent ramot, melyen kicsi és nagy
György-napi
rendezvényét. egyaránt jól érezhette magát.
Április 23-án, szombaton kitűnő Gratulálunk a szervezőknek és
időben, rengeteg érdeklődő rész- kíváncsian várjuk a jövő évi
vételével zajlott az esemény az rendezvényt!
óvoda udvarán. A cenki
óvodások, iskolások és
felnőtt táncosok, valamint a sopronkövesdi
táncosok,
citerások
mellett felléptek az
óvoda dolgozói is, akik
a Hófehérke és a hét
törpe című mesét adták
elő óriási közönségsikert aratva. Táncház,
A Hófehérke és a hét törpe
játszóház, íjászkodás,
osztatlan sikert aratott.

Hársfasor napok
Tavaly május végén, illetve
június elején került megrendezésre a „Czenki” Hársfa
Néptáncegyesület által szerve-

én,
szombat
délután
a
Községházán a Hársfasor napok
hivatalos megnyitásával kezdődött, majd a Classic étterem ud-

kert aratott. A cenki táncosok
mellett (akiknek a soraiban a
fesztivál történetében első alkalommal általános iskolások is
szerepeltek) immár hagyományosan
a
sopronkövesdi
Kövirózsa Kulturális Egyesület
táncosai és zenészei is részt vettek. Első alkalommal léptek fel
viszont Nagycenken a sárvári
táncosok, akik szintén rendkívül
színvonalas produkciókkal szórakoztatták a jelenlévőket.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a szervezőknek, s reméljük e színvonalas népművészeti
esemény sokáig értékes rendezvénye marad községünknek.
Vasárnap kora délután a
Hársfasoron folytatódott a rendezvény. Művészeti bemutatókkal kezdődött a szép számú

érdeklődő előtt zajló esemény.
A cenki óvodások, iskolások,
valamint a fertőszéplaki iskolások műsora is tapsra ragadtatta a közönséget. Ezek után
rövid előadások következtek a
Hársfasorról, természeti környezetünk védelmének fontosságáról. A rendezvény ideje alatt
végig hársfából készült ételeket,
italokat kóstolhattak meg a
vendégek, a gyerekeket pedig
játékokkal várták a szervezők.
Az időjárás is kegyeibe fogadta
a rendezvényt, így jó hangulatban telt e a vasárnap délután a
Hársfasorra kilátogatók számára. Köszönet illeti e rendezvény
szervezőit is, a magunk nevében
nem is kívánhatunk mást, mint,
hogy még sok-sok éven át találkozhassunk a Hársfasoron!

A cenki óvodások körjátéka a vasárnap délután
üde színfoltja volt a Hársfasoron.

zett Hársfa Fesztivál, valamint a
Castanea
Környezetvédelmi
Egyesület szervezésében megvalósult Hársfasor nap. Az idei
évben - rendhagyó módon - közösen szervezte meg a két egyesület a fent említett rendezvényeit, s így június 4-5-én kétnapos rendezvénysorozat tanúi
lehettünk. A program június 4-

varán kicsik és nagyobbak számára játszóházzal folytatódott.
Este pedig immár harmadik alkalommal tekinthette meg a
nagycenki közönség a Hársfa
Fesztivált, melyet ebben az esztendőben a Megyei Közgyűlés
is támogatott anyagilag a nagycenki önkormányzat mellett, s
amely ismét óriási közönségsi-

ISKOLAI HÍREK
Június 17-én az évzáróval véget
ért a 2004-2005-ös tanév. A mögöttünk hagyott tanulmányi évben 145
diák tanult az iskolában, 66 lány és
79 fiú. Az iskola tanulmányi átlaga
3,97 lett, ami nem rossz teljesítmény. 19 tanuló kitűnő tanulmányi eredményt ért el, míg osztályt
ismételnie csak két diáknak kell, s
javítóvizsgát is csupán 4 tanulónak
kell tennie. A távozó nyolcadikosok
közül mindenki továbbtanul, 8-an
szakközépiskolában, 5-en pedig
szakmunkásképzőben, szakiskolában. A gyerekek a korábbi évekhez
hasonlóan számos tanórán kívüli
foglalkozáson (irodalmi színpad,
helytörténeti szakkör, természetbúvár szakkör, rajz szakkör, informatika szakkör, sportfoglalkozások,
énekkar, zene- és táncoktatás)
vehettek, s vettek is aktívan részt.
A tavaszi időszakot osztálykirándulások, az erdei iskolai program,
iskolai találkozók, az idén első al-

kalommal megrendezett környezetnevelési hét, versenyek színesítették. Nehéz lenne felsorolni minden
versenyt, s eredményt, így csak a
teljesség igénye nélkül néhány szép
siker: Tóth Réka 3. o.-os tanuló az
országos kommunikációs versenyen
1. helyezést ért el. A hétmérföldes
csizmában országos mesevetélkedő
városi fordulóján márciusban 2.
helyezést ért el csapatunk, melynek
tagjai; Derdák Éva, Sági Enikő,
Markotányos Richárd 4. o., Szalma
Emese, Majnovics Zoltán 3. o.-os
tanulók. Erdősi Ferenc 6. osztályos
tanuló második helyet ért el a Kaán
Károly természetismereti verseny
megyei fordulóján. A Kis vakond
országos levelezős matematika
versenyen 5. helyezést ért el Árki
Bianka 2. o.-os diák. Jól szerepeltek kisdiákjaink a körzeti matematika versenyen, melyet immár
hagyományosan a nagycenki iskola
rendez (Balogh Richárd 1.hely,

Táncosaink idén is kitettek magukért a szombati gálaesten.

/4. o./ Németh Kincső 2.hely, /2.
o./ Radó Márk 3.hely, /4. o./ Kiss
Mirjána 4.hely /2. o./). Ugyancsak
eredményesen vettünk részt a lövői
szavaló-, valamint a peresztegi helyesírási versenyen.
Tartalmasan, eredményesen telt
tehát a tanév a gyerekek, pedagógusok számára, s eredményesen
telt abban a tekintetben is, hogy
sikerült előrelépni az iskolafelújítás

ügyében. Úgy tűnik elhárultak az
akadályok, s még júniusban megkezdődhet az „A” épület (a felső
tagozat) külső-belső felújítása,
átalakítása. A szervezőknek, kivitelezőknek jó, eredményes munkát, a diákoknak pedig kellemes,
balesetmentes vakációt kívánunk,
s reméljük szeptember elején már
egy megújult, szebb iskolában
folytatódhat a tanulás, tanítás!

Köszöntjük a Faragó-házaspárt aranylakodalmukon,
azaz házasságkötésük 50. évfordulóján

SPORT
Labdarúgás
Lassan véget érnek a bajnoki küzdelmek.
A felnőtt csapat meglehetősen hullámzó
teljesítményt nyújtott tavasszal. A sikertelenség miatt változás történt edzőposzton
is. Bukovics István felállt a kispadról, s a
szakmai munka irányítását az a Sellei Tamás
vette át, aki korábban egy rövid ideig már
edzősködött Nagycenken, az elmúlt években
pedig többek között a peresztegi csapatot
dirigálta. A tavaszi szezon második felében
már jobban teljesített a csapat, így a bajnokság végén a középmezőnyben fog végezni. A
tartalékcsapatnál ez az év a generációváltás
jegyében zajlik. Több fiatal játékos válik lassan állandó tagjává az együttesnek. A rutintalanság miatt természetesen az eredmények
a korábbi évekhez képest szerényebbek, ám,

A 2004-2005-ös bajnokságban szerepelt
felnőtt csapat.

Osztálytalálkozó
1985-2005.
Egy remek májusi nap estéjén tartotta
osztálytalálkozóját az 1985-ben a Nagycenki
Általános Iskolában végzett 29 fős társaság.
A szinte teljes létszámban jelen lévő egykori
diákok ünnepét egykori osztályfőnökük, a
most már Sopronban tanító Rajnainé Balázs
Blanka nyitotta meg, aki mesélt magáról,
majd névsorban szólította egykori tanítványait, akik szintén elmondták azt, hogy mi történt
velük az elmúlt években. Ezt követően Boros
Antal akkori igazgató úr kért szót, majd a többi megjelent egykori – ma már nyugalmazott
- tanár úr is – Maráz Imre, Szalay Gergely,
Bizzer István - beszédet tartott, néha-néha bizony el-elcsukló hangon. Egyikük sem hazudtolta meg tanári mivoltát, hisz mindenkinek
volt egy-két jó és hasznos tanácsa a mostani
élettel kapcsolatosan. Ezt követően következett a vacsora, majd a hajnali kettő óráig tartó
– egyre emelkedettebb hangulatú – beszélgetés, melynek remek színteret biztosított a
nemrég megnyílt Classic étterem pincehelyisége. Az egykori tanulók ez úton is köszönik
minden egykori tanáruknak oktatómunkáját.
Az ünnepet személyesen is megtisztelő osztályfőnökünknek és tanárainknak pedig külön
köszönet a megjelenésükért!
Ivánkovics Ottó

ha a most kialakuló csapat együtt marad
egy-két éven belül megint meghatározó szereplője lehet a tartalékbajnokságnak, s évek
múltán újabb játékosokat adhat a felnőtt
gárdának.
A felnőttek és az ifik mellett a gyerekek is
aktívan szerepelnek. Az újjáélesztett Bozsikprogram keretében számos alkalommal
vettünk részt tornákon, ahol sok tehetséges
cenki ifjú lány és fiú bontogatta szárnyait.
Az OTP-MOL Bozsik program keretében
mintegy 30 óvodás és kisiskolás rúgja a bőrt
rendszeresen egyesületünk színeiben.

Motocrossz
Remek utánpótlás a motocrossban!
A május elsején Vejkén megrendezett
Burgenland Kupa futamaiban rajthoz álltak
a Nagycenki SE Motocross szakosztályának versenyzői is, és remek eredményeket
produkáltak. Ragats Roland a 60 ccm-es
géposztályban a második helyet szerezte
meg, Réti Krisztián 80 ccm-ben harmadik
lett, míg Horváth Endre (Endi) a 450 ccmes, rendkívül erős mezőnyben a negyedik
helyen végzett!
Május 28-án Pandorfban (Ausztria)
Krisztián a hatodik, míg Roland a negyedik helyezést érte el saját kategóriájában.
Gratulálunk mindegyiküknek!
A következő futam Kőszegen lesz június 11-én, amire sok szeretettel vár minden
kedves szurkolót Horváth Endre szakosztályvezető – aki ezúton is gratulál a versenyzőknek.

TÁJÉKOZTATÓ
A Plébánia Hivatal az alábbiakban
informálja a temetőt használókat:

Anyakönyvi
hírek
Akiket vártunk
TÓTH ANNA

Szülők: Pusker Katalin és Tóth István

HÁMORI TAMARA ÉVA

Szülők: Beliczay Krisztina és Hámori Tamás

LUGOSI LAURA MAGDOLNA

Szülők: Köpe Magdolna és Lugosi Lajos

RAGATS BÁLINT

Szülők: Markó Nikoletta és Ragats János

VISI BALÁZS

Szülők: Pinezits Hajnalka és Visi Zsolt

SCHEY ZSÓFIA

Szülők: Csigó Katalin és Schey Szabolcs

Akiket gyászolunk
Németh Józsefné (Pusztai Mária)
Markó Kálmán
Hoffner Károlyné (Horváth Gizella)
Filátz Ferencné (Csetkovits Mária)
Keszei Dénesné (Magyar Piroska)
Horváth Miklósné (Somogyi Ilona)
Csiszár Istvánné (Raffai Rozália)
Presits Jánosné (Major Katalin)
Zubrits Józsefné (Markó Margit)
Markó Józsefné (Pinezits Rozália)

79 éves
66 éves
81 éves
85 éves
88 éves
80 éves
66 éves
63 éves
79 éves
69 éves

Helyreigazítás:
Az elmúlt számunkban pontatlanul jelent
meg az elhunytak közül Csorba Erzsébet
neve és életkora. Helyesen:
Radics Erzsébet (Csorba Erzsébet) 39 éves
Az elhunytak névsorából pedig kimaradt
Góger József neve.
Az érintett családoktól elnézést kérünk!

– A temető a Római Katolikus Egyház
tulajdona, fenntartását a gondnokságon
keresztül gyakorolja, hatásköre kiterjed – A járulékot nem fizetők sírhelyet, vagy a
a temetői tulajdon karbantartását, rendjét
lejárt sírhely megváltását csak megemelt
célzó minden ügyre.
áron eszközölhetik.
– A temetőben fenntartásos sírhely váltására
nincs lehetőség.

– A sírhelyek mérete:
egyes: 90 x 210 x 160 cm
kettes: 180 x 210 x 160 cm

– Koporsós temetés esetén csak a porladási
idő (25 év) letelte után lehet rátemetni,
A temető használatát az 1999. évi XLIII.
a korábbi sírkinyitáshoz a Tisztiorvosi
Törvény, és az annak végrehajtásáról szóló
Szolgálat engedélye szükséges.
145/1999. (X.1.) Kormányrendelet, a Magyar
– A sírhelyek érvényességi ideje 25 év múl- Katolikus Egyház temetőiről szóló rendelet
tán lejár, újbóli megváltás szükséges.
szabályozza.
– Amennyiben a lejárt sírhelyet a hozzátartozók nem váltják meg, elvesztik rendelkezési jogukat.
– A katolikus temetőben csak a katolikus
felekezet jelképét lehet használni.
– A sírhelyek árát a temető tulajdonosa állapítja meg.
– Síremléket, sírszegélyt csak a gondnokság
engedélye alapján lehet állítani.

– Viharos időben a temetői fák alatt tartózkodni tilos, életveszélyes! Kérjük, hogy
a temetőbe látogatók a kegyeleti helyhez
méltóan viselkedjenek!
Plébánia Hivatal
Újságot írta és szerkesztette:
Bugledich Attila és Keszei István
Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Nagycenk
Szedés: Stamp Design, Sopron

