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NAGYCENK KÖZÉLETI LAPJA

Sikeres világörökségi nap
A tavalyinál csaknem 25 százalékkal
többen vettek részt a május 19-i Fertõtáj Világörökség Napi rendezvényeken.
Az érintett települések - Fertõrákos,
Balf, Fertõboz, Nagycenk, Hidegség,
Fertõhomok. Hegykõ, Fertõszéplak,
Fertõd és Sarród (Fertõújlak) - civil
szervezetekkel együttmûködve kínáltak
egész napos, a világörökség értékeire
fókuszáló, családi programot.
A fertõrákosi Mithrász-szentélytõl
kezdve a Fertõ-Hanság Nemzeti Park
fertõújlaki Csapody-látogatóközpontjáig
bezáróan harminc helyszínen várták
az érdeklõdõket. A harminc helyszín
közül tizenegy Nagycenken volt. A
templom, a Mauzóleum, a Múzeum,
a Lovasképzési központ és a kisvasút
mellett megtekinthették az érdeklõdõk
a Régi mesterségek Szerszámkiállítását,
ahol a kiállított tárgyakon kívül a
nagycenki galambászok díszgalambjaival,
valamint Nagy László fafaragó révén a
fafaragással is megismerkedhettek. A
múzeum alapítója, Gráf Gyula pedig
egy-egy régi asztalos-ács eszköz
használatát mutatta be.
A kastély melletti lovaspályán
lovas ugrató versenyt rendeztek, a régi
focipályán veterán autókat csodálhattunk
meg, látogatható volt a Horváth és
Lukács Galéria és a Szoborpark is.

Az idei világörökségi nap központi
témája a tûz és a víz volt, ennek
jegyében kimondottan ez alkalomra
két további helyszínnel is készültünk.
A Hársfasor bejárata mellett egy régi,
kézi hajtású tûzoltókocsit lehetett
kipróbálni, és célba lõni, míg a lovas
pálya mögött, az Arany patak és az
Ikva összefolyásánál hídépítés várta
a bátor jelentkezõket. A nagycenki
helyszíneket is sokan látogatták, és
a teljes rendezvényrõl is elmondható,
nagy volt a látogatottsága. A tavalyinál
is többen, idén ezerhatszázan kértek
úgynevezett pecsételõs füzetet. Ezzel,
három különbözõ településen
felkeresett helyszín bélyegzését
követõen térítésmentesen lehetett
megtekinteni többek között a
fertõrákosi, a nagycenki vagy
a fertõdi kastélyt. Ugyanakkor sokan
voltak olyanok, aki pecsételõs füzet
nélkül látogattak el egy-egy helyszín
rendezvényeire. Az ország több
településérõl, így Budapestrõl is
érkeztek vendégek, sõt a veteránautótalálkozó résztvevõi között külföldiek
is voltak. Az idei világörökségi nap
programzáróját a fertõbozi Bodzavirág
Fesztiválon tartották.

A Szoborpark mellett, a Hársfasor bejáratánál lehetett kipróbálni
a régi, kézi hajtású tûzoltókocsit.
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NAGYCENKI VILÁGÖRÖKSÉG
DÍJUGRATÓ VERSENY
Ormos Balázs írása
A Nyugat-magyarországi Egyetem elmúlt
évben alapított egysége, a Széchenyi
István Nagycenki Lovasképzési
Központ ez évi elsõ nagyrendezvényeként
2012. május 19-20-án (szombat-vasárnap)
szervezte meg a megyei bajnokság részeként,
a Nagycenki Világörökség Díjugrató
Ve r s e n y t a n a g y c e n k i k a s t é l y
mög ö t t l é v õ l o v a s p á l y á i n .
A versenyen a megye lovasai mellett
osztrák versenyzõk is megjelentek, a
Lovasképzési Központ céljait, a határon
átnyúló szakmai, turisztikai és sport
kapcsolatok építését erõsítve. A
nagyközönség számára is élvezetes
versenyt show ugratással és amerikai
stafétával is kiegészítették a szervezõk.
A látogatók ingyenesen nézhették meg
a felújított istállókat, a méneket, a
kiállításokat, valamint a SMAFC Lovas
Szakosztály tagjainak bemutatóit. Szabó
György erdésztechnikus tanári módon
mutatta be a VASLOVAT a közönségnek,
gyerekek bevonásával. A szakközépiskola
diákjai iskolai oktatás keretében
motorfûrészes gyakorlati munkával tették
rendbe a lovas pálya fásszárú növényzetét.
A Nyugat Étterem az ellátásról gondoskodott,
a résztvevõk általános elégedettségére.
Bõven fogyott a pörkölt, a „nyugat-burger”,
pogácsa és az italok is gazdára találtak a
remek, napos idõjárásnak is köszönhetõen.
Az Országgyûlés ez év márciusában
fogadta el azt a határozatot, mely a
2012. évet a Világörökség Évének jelöli meg.
Nagycenk a világörökség része, így a
nagyközség, a környezõ számos településsel
együtt ezen a napon (2012. május 19.)
tartotta a világörökség ünnepeit, köztük a
nagycenki lovas rendezvényeket is.
Természetesen a legfontosabb esemény a
hosszú évek kihagyása utáni nagyszabású
megyei díjugrató lovas verseny volt.

Folytatás a 4. oldalon

Önkormányzati hírek
Gyermeknap a játszótéren
Jó idõ, jó hangulat, sok-sok játék és
ajándék. Ez jellemezte az Önkormányzat
szervezésében lezajlott gyereknapi
programot vasárnap délután a játszótéren.
Immár hagyományosan Simon Péter
felajánlásának jóvoltából sport- és
játékeszközök várták a kilátogató
óv o d á s o k a t , i s k o l á s o k a t .
A rendezvény az ovisok körjátékával vette
kezdetét, majd Lajber Sándor tanár úr
irányításával sorversenyek következtek,
ezután sakkverseny, illetve minifoci
bajnokság kezdõdött.
A rendezvény egész ideje alatt egy
ugrálóvár is a kicsik rendelkezésére állt.
A minifociban hét csapat vetélkedett
egymással, végül a Gumikacsák nevû
gárda (Módos Péter, Módos Máté,
Wutzlhofer Alex) nyerte a tornát.
A sakkversenyt Zámodics Ferenc sakkoktató
szervezte, melynek keretében 6 kétfõs csapat
mérte össze erejét. Az indulók között volt
kõszegi, csepregi, sopronhorpácsi, sõt
egy németországi fiú is a cenkiek mellett.
A körmérkõzések végén a gyõzelmet
Széplaki Ádám csapata szerezte meg.
Míg zajlottak a versenyek, Horváth János
és Horváth Rezsõ képviselõ urak
készítették a finom gulyást, amely aztán
mind el is fogyott. A sok sportolásban,
ugrálásban megszomjazottakat pedig
gyümölcsszörppel vártuk.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
Simon Péternek újabb nagylelkû
felajánlásáért, melynek köszönhetõen
egyetlen gyermek sem távozott üres kézzel
a játszótérrõl. Köszönet továbbá
mindenkinek, aki a szervezésben,
megvalósításban közremûködött.

Az Önkormányzati SZMSZ módosítása
szerint a Képviselõ-testület által alkotott
rendeleteket az elfogadást követõ elsõ
munkanapon a Polgármesteri Hivatal
hirdetõtábláin, valamint az elfogadást
követõ 5 munkanapon belül az
önkormányzat internetes honlapján
közzé kell tenni. A Cenki Híradónak a
rendelet elfogadását követõen kiadásra
kerülõ számában a rendelet elfogadásáról
rövid tartalmi ismertetõ mellett a
lakosságot tájékoztatni kell.
1. A Képviselõ-testület módosította
a köztisztaságról és hulladékgazdálkodásról szóló rendeletet.
A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításánál, figyelembe véve a
szolgáltató Rekultív Kft. ajánlását a
következõ díjtételeket állapította meg:
Lakossági díjtételek:
A különbözõ ûrtartalmú hulladékgyûjtõ
edények egyszeri ürítési díja 2012. májustól:
60 literes tárolóedény
189 Ft/ürítés
80 literes tárolóedény
252 Ft/ürítés
110 literes tárolóedény
346 Ft/ürítés
120 literes tárolóedény
377 Ft/ürítés
A díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák.”
2. A Képviselõ-testület rendelete az
önkormányzat és szervei 2011. évi
költségvetésének végrehajtásáról:
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a 2011. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót
262.437 ezer forint bevétellel és 215.992
ezer forint kiadással jóváhagyta.

Hõsök napi
megemlékezés Nagycenken

2012. május 9. - Európa nap
az általános iskolában

A Pünkösd vasárnapi ünnepi szentmise
után tartotta az egyházközség, az
önkormányzat és az általános iskola a
Hõsök Napi megemlékezést.
A résztvevõk a Széchenyi téren gyülekeztek
az emlékmû körül, ahol Vitéz Vesszõ István
állt díszõrséget. Az ünnepség a templomi
kórus énekével kezdõdött, majd Szabolcs
atya imádkozott a hõsökért, Isten áldását
kérve reájuk, ezután az emlékezõk közös
imát mondtak az elesettekért.
Az önkormányzat nevében Matiasec János
képviselõ mondott néhány gondolatot,
megemlékezve a településrõl származó hõsi
halottakról. A beszéd után az iskola
képviseletében Payer Márton szavalata
következett, majd a koszorúzás, ahol az
önkormányzat, az Iparos kör és a Friends
of Europe képviselõi helyezték el a
megemlékezés koszorúit, valamint a
megemlékezésen részt vevõk mécseseket
gyújtottak az emlékmûnél.
A megemlékezés a Szózattal zárult.

2012. május 9-én az iskolai egészség hét
keretein belül került sor az Európa Napról
való megemlékezésre egy kis ünnepséggel
együtt, a Széchenyi István Általános Iskola
és a Friends of Europe nagycenki
szervezetének közös szervezésében.
A nagycenki iskola diákjai és oktatói
kiválóan szerepeltek a Romániában,
Ibanestiben megrendezett irodalmi
versenyen, megérdemelt jutalmukat
ünnepélyes keretek között vehették át
dr. Tóth Melindától, a Friends of Europe
nagycenki szervezetének elnökétõl, Hüse
Gabriella iskolaigazgató asszonytól és
Udvardi Imréné volt polgármester asszonytól.
Az Európa nap története az elõzõ évszázad
közepére nyúlik vissza. 1950. május 9-én
Robert Schuman, francia külügyminiszter
elõterjesztette Európa újjászervezésére
vonatkozó javaslatát, mely elengedhetetlen
feltétele volt a békés kapcsolatok
fenntartásának a két világháború utáni
zavaros idõkben. Ezt a "Schumannyilatkozat" néven ismert javaslatot
tekintjük a mai Európai Unió
megszületéséhez vezetõ elsõ lépésnek.

Május 9. mára európai szimbólummá vált,
amely az EU zászlójához, himnuszához
és az egységes valutájához, az Euróhoz
hasonlóan az Európai Unió politikai
eg y s é g é t
j e l k é p e z i .
Mivel az egész folyamat ezzel a nappal
vette kezdetét, az EU vezetõi 1985-ben,
a milánói csúcstalálkozón úgy határoztak,
hogy "Európa Napja" május 9-én kerüljön
megünneplésre. Napjainkban egy olyan
Eu r ó p á t a k a r u n k é p í t e n i , a m e l y
tiszteletben tartja az ott élõ valamennyi
nép szabadságát és identitását. Miközben
az európai polgárok megtartják saját
jellegzetes értékeiket, hagyományaikat
és nyelvüket, fontos, hogy otthonosan
érezzék magukat az "európai hazában".
Az Európai Unió Nagycenk számára is
nagyon fontos szervezete a Vidéki
Települések Európa Kartája, mellyel szinte
az Uniós csatlakozásunkkal egy idõben
lettünk egy népes család tagjai. Minden
Európai Uniós tagállamból egy település
tagja a szervezetnek, amelyek évente egy
alkalommal egy nagy találkozó keretein
belül, illetve több kisebb, néhány ország
településeit érintõ összejövetelen vitatják
meg az aktuális kérdéseket. Egy ilyen
ki s t a l á l k o z ó n a k a d o t t o t t h o n t
Nagycenk is ez év márciusában.
Nagycenken a Karta rendezvényeit segíti,
koordinálja a Friends of Europe helyi
szervezete, amely a 11. ilyen csoport
az Unióban. A 2011-es alapítás után
hamarosan sor kerül a jelenleg 20 fõs
tagság kibõvítésére, új tagok felvételére.
Feladatunk, hogy segítsük a Karta és az
önkormányzat munkáját az évi rendes
találkozók szervezésében, illetve saját
rendezvényekkel vigyük közelebb az
Uniót minden érdeklõdõhöz. Legalább
ennyire fontos a nagycenki aktív fiatalok
és felnõttek bekapcsolása a Karta
nemzetközi programjaiba, illetve egyéb
kulturális események szervezése községünkben.
Fekete Szabolcs
Friends of Europe Nagycenk - titkár

Óvoda
Az áprilisi beiratkozásnál 25 gyermek
felvételét kérték szüleik, így óvodánk
gyermeklétszáma a felvételi elõjegyzések
alapján a következõ tanévben év végéig
várhatóan nyolcvanhat fõ lesz.
Az elmúlt idõszak eseményekben gazdag
volt. Szent György napi rendezvényünk,
amit ebben az évben immár 15. alkalommal
rendeztünk meg sok érdeklõdõt vonzott.
A Ládafia Bábszínház elõadása és az általuk
hozott faszerkezetes körhinta nagy sikert
aratott a gyermekek körében.
Köszönettel tartozunk a népi mestereknek,
fellépõknek, azok felkészítõinek és
minden résztvevõnek, akik segítették
rendezvényünk sikeres lebonyolítást.
Köszönjük az Önkormányzat anyagi
támogatását.
Május 4-én az édesanyákat,
nagymamákat köszöntötték óvodásaink
mindhárom korcsoportban.
Május 9-én a középsõ és nagycsoportos
gyermekekkel kirándulást tettünk a
Fertõ-Hanság Nemzeti Parkba.
Köszönjük Andi Óvó néni férjének, Goda
Istvánnak, hogy évek óta vendégül lát ott
bennünket. A szülõkkel közös
gyermeknapi kirándulásunk helyszíne
ebben az évben a Gyõri Állatkert volt,
ahová a nagy érdeklõdés miatt három
autóbusszal utaztunk el.
Május 25-én az óvoda nagycsoportos
gyerekei pünkösdölõ mûsort mutattak be
az óvoda konyhájáról étkezõ idõs
embereknek. A játszótéren rendezett
gyermeknapi délutánra verseléssel,
énekes játékkal készültünk.
Akik eljöttek a rendezvényre, ebben az
évben is ajándékot kaptak Simon Péter
Úrtól, amit köszönünk Neki.
A nagycsoportosok évzáró ünnepélyét
és búcsúzásukat az óvodától június 1-én
délután szeretnénk megtartani az óvoda
udvarán, amit jó idõ esetén a többi
csoporttal és a szülõkkel közös
s z a l o n n a s ü t é s z á r n a .
Ezen a rendezvényen köszönünk el a
szülõi szervezet nagycsoportos tagjaitól:
Zöld Patríciától, Csigóné Mészáros Ritától
és Seszták Mátyástól. Köszönjük, hogy
hosszú évekig aktívan, lelkesen támogatták
munkájukkal intézményünket.
Június 8-án, az iskola által szervezett
kulturális bemutatón nagycsoportosaink
is bemutatkoznak majd.
A nyári nagytakarítás miatt óvodánk
július 30-tól augusztus 24-ig zárva tart.
Augusztus 27-tõl fogadjuk ismét a
gyerekeket, étkezõ vendégeinket.
Az óvoda dolgozói és gyermekei
nevében a nyári szünetre mindenkinek
j ó p i h e n é s t k í v á n o k .
Nemes Viktória
óvodavezeto

Sulinfó
Egészségnevelési hét az iskolában

Búcsúzás
Mihály Éva
Óvónõtõl
Anyák napján egy csendes kórházi
szobában örök búcsúra készült egy
szeretõ édesanya, nagymama, a mindenki
által nagyra becsült Éva néni.
És érkezett az üzenet: elköltözött az
égi óvódába, ahol hasonlóan kis
angyalok ülnek az ölében.
Éva életét az óvónõi pályának szentelte.
Körünkbe már mint tapasztalt szakember
került 1996. szeptember 1-én. Nagy
lelkesedéssel, tenni akarással
merült bele a munkába.
Szakmai tudásával, precizitásával,
mérhetetlen energiájával és emberi
tisztességével rövid idõ alatt elismerést
szerzett magának mind a szülõk,
mind a munkatársak körében.
Nem csak végtelenül szerette a
gyerekeket, hanem mindent meg is tett
értük. A gyermekek iránti szeretete,
egészséges fejlõdésükért felvállalt
fejlesztõ munkája példa értékû
marad számunkra.
A nevelési feladatokon túl idõt, fáradtságot
nem kímélve mindent megtett, hogy
óvodánk környezetét szépítse, gazdagítsa.
Nála nem számított, hogy mi az a munka,
neki elvégzendõ feladat volt, ahol nem
ismert lehetetlent, számára nem létezett
akadály.
Az óvoda programjainak szervezésében
kezdeményezõ volt. Mindig akadtak új
ötletei, azok megvalósításában húzóerõ
volt számunkra. Soha nem fogjuk
elfelejteni azokat a csodálatos meseelõadásokat, amivel szórakoztatta, mint
egyik fõszereplõ a gyermekeket és
szüleiket rendezvényeinken.
A gyermekjóléti szolgálat tevékenységét,
mint családgondozó, õ indította el
községünkben, és hosszú évekig
segítette a rászoruló családok életét.
Minden lehetõséget megkeresett azok
boldogulásáért. Hamar elérte, hogy
bizalommal forduljanak hozzá.
Szilárd értékrenddel bíró, erõs egyéniség
volt, óriási lelki erõvel. Panaszkodni
soha nem hallottuk. Igazi közösségi ember,
nyitott, kedves, jó kolléga. Megbízhattunk
benne, õszinte figyelemre, megértésre
találtunk nála .Mély tisztelettel
és szeretettel õrizzük emlékét.
Nemes Viktória

2012. május 7. és 11. között rendeztük meg
a már hagyományossá vált egészségnevelési
hetünket, melynek programjait igyekeztünk
úgy összeállítani, hogy minél változatosabban
hirdessék az egészséges életmód fontosságát.
Az elsõ nap a szépségápolásé volt: elõadóink,
Nagy Zsuzsanna kozmetikus és Wolf Anna
fodrász, kötetlen hangulatú beszélgetés
formájában látták el a fiatalokat hasznos
tanácsokkal. Kedden látogatást tettünk a
Környezet és Testformáló Kft-nél, ahol
Horváth Rezsõ mesélt az eszközök
használatáról, majd mindenki ki is
próbálhatta azokat. A fenti konditeremben
égettük is a zsírt rendesen. Szerdán került
sor az „Európa Napja” nevû programra,
melyre hat osztály készített tablót Európa
országainak nevezetességeirõl, nemzeti
ételeirõl, természeti értékeirõl, kulturális
életérõl. Az ünnepség után az alsó tagozat
folyosóján rendezett „A nagycenki Hársfasor”
címû képkiállítást tekintettük meg közös
(hársfa)teázás kíséretében.
„Élj tisztán!” Ez volt a mottója a csütörtöki
napnak, amikor iskolánk egykori tanulója
Lukács György tanulságos és érdekes
elõadást tartott a drogozás veszélyeirõl,
illetve a NAV munkatársainak felderítõ
munkájáról. Nagy érdeklõdés kísérte a
kutyás bemutatót is, melynek során
„élesben” láthattuk, hogyan fedezi fel
egy drogkeresõ kutya az elrejtett kábítószert.
Egészségnevelési hetünket egy péntek
délutáni étel-börzével zártuk. Jó hangulatban
kóstolgattuk a finomabbnál finomabb és
egészséges (!) ételeket. Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani mindazoknak, akik
hozzájárultak ennek a napnak a sikeréhez,
különösen Horváthné Balogh Beátának,
Szabó Zsoltnénak, Sövegesné Schiffer
Veronikának, Vidáné Horák Csillának,
Farkas Mónikának, Végh-Boros Editnek,
Nagy Lászlónénak, a hetedik és a
nyolcadik osztály tanulóinak.
Ezúton szeretnénk megköszönni
Sipos Tímeának az iskola számára
felajánlott eszközöket.
Hüse Gabriella - igazgató

Év végi programok
Kulturális bemutató:
június 8-án 17 órakor a Községházán
Ballagás és évzáró:
június 16-án 10 órakor a Sportcsarnokban
Érdeklõdés hiányában
a nyári napközi elmarad!

Sporthírek
NAGYCENKI VILÁGÖRÖKSÉG DÍJUGRATÓ VERSENY / folytatás az 1. oldalról/
A versenyt az elsõ napon Prof. Dr. Faragó Úgy gondoltuk, hogy Egyetemünk hírnevét
Sándor rektor úr, a második napon Prof. ezen a módon is tudatosítani kell a lovas
Dr. Takáts Péter rektor-helyettes úr, a sportban részt vevõ versenyzõk és
SMAFC elnöke nyitotta meg. Horváth hozzátartozóik körében.A visszajelzések
László alpolgármester is megtisztelte a alapján jó körülmények közötti
rendezvényt, a gyõztesek díjainak sportversenyt sikerült rendezni. A szervezõk
á t a d á s á b a n v á l l a l t s z e r e p e t . számára a legfontosabb a verseny
A kétnapos viadalon 62 lovas ugratta 81 biztonsága, a sportolók és látogatók jó
lovát. Összehasonlításul Kapuvár város színvonalú kiszolgálása volt. Erre a
850 éves évfordulós ünnepségén - melyet
néhány héttel korábban rendeztek meg
- 86 lovat vonultattak fel.
A verseny kiváló körülmények között, jól
elõkészített pályán zajlott. A pálya
megfelelõ öntözésérõl a Nagycenki
Önkéntes Tûzoltók Egyesülete segítségére
volt szükségünk. A verseny balesetmentesen,
és a programnak megfelelõen zajlott le. A
pályaépítõk nehéz feladatot oldottak meg,
hiszen a lovasok több mint 250-szer ugrattak
végig a különbözõ nehézségû akadályokkal
berendezett pályákon a közönség elõtt.
A gyõztesek az erre az alkalomra készített, a
62 lovas vett részt a
Nyugat-magyarországi Egyetem logójával és
kétnapos viadalon
feliratával ellátott díszkorsót kaptak.

MOZOGJ!
Fit Dance verseny Nagycenken
2012-ben a nagycenki székhelyû Mozogj
Alapítvány elindította a MOZOGJ!Fit
Dance Kupasorozatot,melynek elsõ
f o r d u l ó j a a To r n a c s a r n o k b a n
került megrendezésre május 19 - én
szombaton. Az ország számos, kisebb
nagyobb településérõl érkeztek versenyzõk.
Fõ célunk kisgyermek kortól rendszeres
megmérettetési lehetõségeken keresztül
motiválni a fiatalokat arra, hogy részei
legyenek egy építõ közösségnek, a
szabad idejüket hasznosan töltsék.
A verseny II. fordulójára idén októberben
kerül sor, míg a döntõ decemberben lesz.
A helyszín mindkét alkalommal a
Tornacsarnok, a belépés díjtalan.
Külön örömünkre szolgál, hogy a
versenyre többszáz kilométerrõl
ellátogató gyerekek és kísérõik szívesen
vettek részt az aznapi Világörökség napja
rendezvénysorozaton is, megismerve
evvel Nagycenket és a környéket. Az
Alapítvány a Széchenyi Pályázati Alapból
kapott támogatásból állta a verseny
költségeinek egy részét, melyet ezúton
is köszönünk. Továbbá köszönetünket
fejezzük ki az Önkormányzat támogató
hozzáállásáért, és a Tornacsarnok
gondnokainak munkájáért. Az Alapítvány
következõ eseménye a június 16-án 16
órától kezdõdõ Gyermek Karate Formagyakorlat Verseny a Tornacsarnokban,
melyre minden kedves érdeklõdõt
szeretettel várunk. A belépés díjtalan.
Az újságot írta és szerkesztette:
Benke Éva - Biosalvus Bt
tel:0036/30/9595637
e-mail: cenkihirado@gmail.com
Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Nagycenk

kialakított alapra érdemes fejleszteni
a szervezetet és a létesítményt is.
Az együttmûködés keretében több lovas
rendezvény megszervezése van napirenden,
azonban azt figyelembe kell venni, hogy a
programoknak gazdasági vonatkozásban is
meg kell állni a lábukon, ahogy a lovak is
tették a verseny során.
Ormos Balázs - igazgató

A díjakat Horváth László
alpolgármester adta át

Hirdetések

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk
Marton Gyuláné - szül: 1926
Balogh István - szül: 1959
Hegedüsné Mihály Éva - szül: 1953
Gyõrfi Istvánné - szül: 1937

Gratulálunk!
Ganzriegler Sára Anikó (2012.04.28.)
Nemes Anikó és Ganzriegler Valter kislánya
Németh Dézi (2012.04.29.)
Ifkovics Mónika és Németh Zoltán kislánya
Nagy Dorka (2012.05.07.)
Tóth Kitti és Nagy Gábor kislánya
Pajer Csaba (2012.05.13.)
Horváth Gabriella és Pajer Csaba kisfia
Kata Bálint Gyula (2012.05.22.)
Locsmándi Adrienn és Kata Gyula kisfia

