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A nagycenki  Széchenyi  István  
Lovasképzési Központ élére január 
közepén Bige Csaba került. Az új vezetõ 
eddig a vácrátóti lovas egyesületet vezette. 
Kész tervekkel és nagy lelkesedéssel 
érkezett. Ezzel egy idõben a nagycenki 
lovasélet egy korszaka is lezárul: az utolsó 
fedezõmének is elkerülnek a teleprõl.

Széchenyi István lovai is itt, ezekben az 
istállókban álltak, a „boltíves” és a „hosszú 
istálló” sokaknak ma is fogalom. A 
méntelepet 1976 októberében adták át. Az 
utóbbi években ez a funkció egyre inkább 
háttérbe szorult, a fedeztetés helyett a 
bértartás és a lovasoktatás vette át a 
fõszerepet.  2010-ben,  bár  állami 
méntelepként megszûnt mûködni, mégis 
maradtak a nagycenki kastély istállójában 
különféle fajtájú mének. Most egy korszak 
zárul le, ezek az állatok is elkerülnek innen.
- Megszûnt az igény a természetes 
fedeztetésre, tavaly már alig volt rá példa 
itt, Nagycenken. A fenntartó Universitas 
Fidelissima Kft. - részben a költségek miatt 
- úgy döntött, a még itt lévõ öt méntõl is 
megválik, és egészen más tevékenységbe 
kezd – meséli Bige Csaba telepvezetõ, aki 
január közepétõl tölti be ezt a munkakört. 
Az új vezetõ a Vácrátóton mûködõ Papkúti 
Lovas Hagyományõrzõ Egyesület  
létrehozója, vérbeli lovas ember. - A 
felkérést kihívásnak tekintem, sok tervvel, 
konkrét célokkal vágtam bele a telep 
vezetésébe. Hasonló lovas központot 
szeretnék itt is létrehozni, mint amilyen 
Vácrátóton  mûködik  –  mondja .
 - Az oktatás és a hagyományõrzés áll a 
középpontban, szeretnék a helybõl adódó, 
Széchenyihez kötõdõ, és a magyar népi- 
és lovas hagyományokra építeni, azokat 
népszerûsíteni, illetve a környékbeli 
gyerekek, fiatalok és felnõttek részére 
kikapcsolódási, sportolási lehetõséget 
biztosítani. 

Hagyományõrzés és oktatás: Új korszak kezdõdik
Lovasudvar lesz az egykori nagycenki méntelepbõl

Fontosnak tartom a természetvédelmi és 
a környezeti nevelést, és arra törekszem, 
hogy elsõsorban a helyi, de más iskolák, 
óvodák részére is környezetismeret órákat 
szervezzünk. A hátrányos helyzetû és 
fogyatékkal élõ gyerekek lovagoltatása 
is a tervek között szerepel. Azt gondolom, 
minden, ami jól mûködött, eztán is 
megmarad,  gondolok például  az 
edzõtáborokra, vagy az egyetemisták 
oktatására, de sok újdonság is lesz.
Tavasszal egyelõre két-három lóval 
kezdõdik a munka, az abszolút kezdõk 
és a haladó lovasok számára egyaránt. 
Megalakul a Széchenyi Hagyományõrzõ 
Lovas Sportegyesület, nyáron gyerek 
lovastáborokat szerveznek Nagycenken. 
- Meglátjuk, mire van igény. Én a baráti, 
családias hangulatú oktatás híve vagyok. 
Minden esetben a ló és a lovas a fontos, 
nem zárunk ki egyetlen szakágat, stílust sem. 
Különféle kedvezményekkel szeretnénk 
elérhetõbbé tenni majd a lovaglást mind a 
helybeliek, mind a leendõ egyesületi 
tagok számára – mondja a telepvezetõ.
Varga József a kezdetekkor, 1976-ban 
került Nagycenkre, és azóta, pár évnyi 
megszakítással, itt dolgozik, mint edzõ 
és szolgálatirányító. - Ha lovakról van szó, 
számomra a mének állnak az elsõ helyen. 
Nagyon sajnálom, hogy így alakult, és 
elkerülnek innen a még itt lévõ fedezõmének 
is, ezzel valóban lezárul egy korszak, 
ugyanakkor remélem, hogy az új 
elképzeléseket sikerül megvalósítanunk.

Bige Csaba a Lovasudvar új vezetõje

Nagycenken – nem csak nagycenkieknek!
A klub a tervek szerint a tágabb környék 
múltjával is foglalkozik majd.
Az elsõ összejövetel 2014. február 11-én, 
16 órakor lesz a Nagycenki Könyvtár 
olvasótermében.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Huiber Edit történész

Helytörténeti Klub alakul 
Alapszintû számítástechnikai képzés indul
elsõsorban az idõsebb korosztály számára.
Az összesen 12 órás oktatás az általános 
iskolában lesz. A képzés február 17-én, 
hétfõn kezdõdik, és hétfõnként illetve 
péntekenként 16.30-tól 18.00-ig tart.
Még lehet jelentkezni a 06308681442 vagy
a 06309595637-es telefonszámon.
A képzés ingyenes.

Számítástechnikai képzés

 
 
napokat is látott koszorúkat. Magát a sírt. 
Kezeimmel elsöpörtem a havat a névtábláról. 
Élt negyvenhat évet – hirdették a betûk 
csúfondárosan táncolva szemeim elõtt. 
Negyvenhat esztendõ adatott neki, és a 
mennybe ment, felsétálva a Mózes által 
megálmodott lajtorján… vagy a bordásfalon, 
amit  elõszeretettel  alkalmazott  a  
testnevelésórákon. Ki tudja… Õ biztosan. 
S valószínûleg mosolyog is a feltételezésen. 
Csend és hó van mindenhol. Beborította a 
sírt, magát a temetõt, de még a környezõ 
utakat is. Nem tudom mi miért történt, 
ahogy lepillantok a virágokra. Néhányuk 
már elszáradt, de a többség még kitart – 
egy darabig. De egyikük sem fogja túlélni 
a következõ telet, hirdetve... hirdetve azt, 
amire hivatottak voltak. Õt, aki már nincs 
itt. Elment, örökre. S itthagyta lelkének 
darabjait az öröklétbe vésõdve. Nem lehet 
már többet hallani a hangját. Soha. Nem 
lehet már nevetni Vele, megölelni, integetni. 
Nem lehet már ezen a földön látni. Soha. Itt 
hagyott, hátrahagyott valamit. Még nem 
tudom, pontosan mit. De benne volt 
mosolyában, hangjában, és egész jellemében. 
Nem tudom, meddig ültem a hideg földön, 
mennyi idõ telt el, de újra elkezdett esni a 
hó. Már nem csak a sírt, hanem engem is 
belepett. S megnyugodtam. Ugyan még 
nem találom a válaszokat, de egyszer… 
egyszer biztosan meglelem õket. Addig 
pedig még sokszor el fogok sétálni a 
galagonyabokor mellett, felkeresve egy 
ismerõs helyet, egy ismerõst, hátha tud 
segíteni. Emlékezni az élet végességére, 
a pillanatok rövidségére, az emlékek 
mulandóságára. Arra, hogy egyszer 
mindenki por és hamu lesz, s egyszer majd 
mindenki  megmássza  saját  maga  
Mózes-lajtorjáját. Fel vagy le. Inkább fel, 
ott talán több az ismerõs. Õ biztos ott lesz. 
S várni fogja azokat, akiket most itt hagyott. 
S olyan lesz, mintha el sem ment volna. 
Legalábbis… Remélem. 

In memoriam Horváth Rezsõné

A galagonyabokor mellett 
elsétálva tekintetem a 
virágokkal beborított sírra 
tévedt.  Néhány kusza 
hópelyhet fújdogált a szél, 
azonban a legtöbb már 
betemette az egykoron szebb

Horváth Anna



Önkormányzati hírek

A magyar nemzeti értékekrõl és 
hungarikumokról szóló törvény alapján 
a Nagycenki Önkormányzat Képviselõ-
testülete létrehozta a Települési Értéktár 
Bizottságot. (Tagok: Bugledich Attila és 
Horváth László alpolgármesterek, Horváth 
Rezsõ a Nagycenk Beszélõ Kõemlékei 
Alapítvány kurátora, a Nagycenki 
Szoborpark létrehozója, Szabó Attila, a 
Nagycenki Általános Iskola volt igazgatója, 
a Nagycenki Füzetek helytörténeti sorozat 
szerkesztõje, Ormos Balázs, a Nagycenki 
Lovasképzési Központ korábbi vezetõje, 
és Szentkuti Károly, az Országos 
S z é c h e n y i  K ö r  a l e l n ö k e . )
A bizottság feladata a települési értékek 
azonosítása, az értékek gondozása, 
valamint a megyei értéktárba küldése. 
Ezúton kérjük a Önöket, tegyenek 
javaslatot olyan helyi, nagycenki 
értékekre, melyek méltóak lehetnek arra, 
hogy a települési értéktárba kerüljenek!
Egy érték települési értéktárba való 
felvételét bárki írásban, megadott 
formanyomtatványon, a település 
polgármesteréhez címezve kezdeményezheti. 
A javaslattétel ingyenes.

Felhívás

A javaslatnak tartalmaznia kell:
a.) javaslattevõ adatait

b.) az érték adatait
c.) az érték fényképét vagy 

audiovizuális - dokumentációját
d.) nemzeti érték megfelelése esetén 

azokat valószínûsítõ dokumentumokat

A javaslat beadásához szükséges nyomtatvány
letölthetõ a honlapról. A bizottság a 
beérkezett javaslatról 90 napon belül dönt, 
és arról a javaslattevõt írásban értesíti.

A Bizottság alakuló ülését január 15-én 
tartotta, ahol elõbb sor került a bizottsági 
elnök (Bugledich Attila) és az alelnök 
(Horváth László) megválasztására, majd a 
Széchenyi Alapítvány kezdeményezésére 
kulturális örökségként gróf Széchenyi 
István szellemi hagyatéka elsõként bekerült 
a Nagycenki Települési Értéktárba.

A Széchenyi  Alapítvány egyúttal  
kezdeményezte Széchenyi szellemi 
hagyatékának Nemzeti Értéktárba történõ 
felvételét,  illetve  hungarikummá 
nyilvánítását is. A kezdeményezéshez 
mások mellett a Nagycenki Önkormányzat 
is csatlakozott, és természetesen a 
Nagycenki Települési Értéktár Bizottság 
is javasolja, támogatja azt.

Tavalyi év augusztusában azt tapasztaltuk, 
hogy a Széchenyi kastéllyal szemben 
lévõ Szoborpark bejáratában álló 
gyönyörû vérbükk levelei teljesen 
elszáradtak. Az ismeretségi körömben 
lévõ szakemberek segítségét kértem a fa 
állapotát illetõen, õk tanácsolták egy 
teljes körû szakértõi vélemény elkészítését.
A vizsgálatokkal megbíztam Dr. Kocsó 
Mihály és Dr. Varga Szabolcs erdészeti 
szakértõket, akik bevonták a vizsgálatokba 
Dr. Dívos Ferenc fizikus szakértõt mûszeres 
gyökér-stabilitási húzóvizsgálat elvégzésére. 
A szakértõi véleményt írásban megkaptam, 
aminek a végén kivastagított formában 
„ a fa kezelési javaslata: a fa eltávolítása! „ 
olvasható. Ezek után legnagyobb 
sajnálatomra, de felelõsségem teljes 
tudatában, a fát ki fogom vágatni. A 
szakértõi véleményt ingyen végezték el 
a szakemberek, amit ezúton is köszönök 
nekik. A fa kivágására árajánlatokat kérek 
és február hónapban a munkát elvégeztetem. 

Polgármesteri tájékoztató
A Képviselõ-testület megalkotta az 
önkormányzat és szervei 2013. évi 
költségvetésérõl szóló 3/2013. (II. 28.) 
önkormányzati rendeletét, melyben 
az Aranypatak Óvoda  2013. évi 
költségvetését  55.409 ezer Ft bevétellel és 
kiadással, a Közös Önkormányzati Hivatal 
2013. évi költségvetését  51.426  ezer Ft 
bevétellel és kiadással, az Önkormányzat 
2013. évi költségvetését 257.173 ezer Ft 
bevétellel és kiadással állapította meg.”
A képviselõ-testület az önkormányzat 
általános tartalékát 24.859 e Ft összegben
hagyta jóvá.

Önkormányzati rendeletek

Nagycenk Önkormányzat Képviselõ-
testületének 2/2014. (II.10.) rendelete
A nem közmûvel összegyûjtött háztartási 
szennyvíz  kezelésére  vonatkozó  
k ö z s z o l g á l t a t á s  v é g z é s é r õ l
Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelõje 
vagy egyéb jogcímen használója   
köteles az ingatlanán keletkezõ, közüzemi 
csatornahálózatba vagy a helyben való, 
engedélyezett módon történõ tisztítás után 
befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet 
kormányrendeletben meghatározott módon 
gyûjteni,továbbá az annak begyûjtésére 
feljogosított közszolgáltatónak átadni.
A k ö z s z o l g á l t a t á s t  a  F l o r a s c a  
Környezetgazdálkodási Kft  9400, Sopron, 
Csányi u. 14. - látja el, illetve végzi 
kizárólagos joggal az önkormányzat 
közigazgatási területén.
A nem közmûvel összegyûjtött háztartási 
szennyvíz begyûjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás legmagasabb díjtételei
1 -3 m3 szerzõdés szerinti ár: 15.750 Ft 
3 m3 mennyiség felett 5 0 4 0  F t / m 3
A megállapított díj az Áfa-t tartalmazza.

A 2013. januárban bevezetett szelektív 
hulladékgyûjtés idén is folytatódik.
A megtelt zsákokat a gyûjtõnapokon, reggel 
6 óráig kérjük, helyezzék ki a ház elé.
A felhasznált szelektíves zsákok helyett a 
begyûjtést végzõ kollégáink díjmentesen 
csere zsákot biztosítanak. A zsákokon 
feltüntetett információt vegyék figyelembe.
Szelektív gyûjtési idõpontok 2014-ben:
február 26. , március 26. , április 23. ,
május 28.,  június  25 . ,  jú l ius  23 .
augusztus 27., szeptember 24., október 29.
november 26., december 22.

STKH - Szelektív hulladékgyûjtés

Amennyiben kérdése van, az 99/506-483 
telefonszámon készséggel állunk 
rendelkezésére.

VIGYÁZZON ÉRTÉKEIRE !
Ajtaját ne tárja ki idegeneknek. Kérjen 

igazolványt, ellenõrizze azt, telefonáljon 
ha kétségei vannak, de közben se engedje 

be az idegent! Csak akkor engedje be, 
ha saját maga hívta, vagy értesítést 

küldtek szerelõ érkezésérõl 
( de akkor is kérjen 

igazolványt mielõtt beengedné ).
Pénzt csak a postás visz!

Ne higgye, hogy a hozzátartozójának 
pénzt hoztak, csak vissza kell adni belõle, 
s jószándékkal rokon tartozását se fizesse 

ki idegennek.
Rendõr, polgárõr NEM vesz át 

pénzt és nem is ad!
Ne higgye, hogy „ milliókat nyert”, csak 

feltöltõkártyát kell venni, vagy 
bankszámlára kell utalni elõtte! 

Éljen az egészséges bizalmatlanság elvével, 
a csaló attól csaló, hogy bizalmat ébreszt!

Vásárláskor Ne tegye táskáját, 
pénztárcáját a pultra.

Ne tartsa PIN kódját a bankkártyája mellett!
Bejárati ajtajára szereltessen megfelelõ 

biztonsági zárat!
Ne tartson otthonában nagyobb 

mennyiségû készpénzt! 
Ne beszéljen idegennek anyagi helyzetérõl, 

otthon lévõ értékes dolgairól!
Idegen kérésére ne váltson pénzt!

A teli postaláda, napokig lehúzott redõny 
„ csábítja” a bûnelkövetõket

NE VÁLJON BÛNCSELEKMÉNY 
ÁLDOZATÁVÁ!

HÍVJA A 107-t, vagy a  112-t
Vagy a POLGÁRÕRSÉGET  
20/ 34 101 97, 30/ 217 78  91    

BÛNMEGELÕZÉSI TANÁCSOK 
nem csak idõsebbeknek

Nagycenki Polgárõrség

Az Önök településén - a szerzõdéskötéskor 
adott tájékoztatással ellentétben - 
d í j b e s z e d õ k e t  f o g l a l k o z t a t u n k .  
Díjbeszedõink elsõsorban hátralékkal 
rendelkezõ Ügyfeleinket fogják felkeresni 
és jogosultak a díjhátralék - befizetési 
bizonylat ellenében - beszedésére.
Együttmûködésüket köszönjük!

STKH - Közlemény

Csorba János - polgármester

Tisztelt Nagycenkiek!



Hírek, információk

A nagycenki Nefelejcs Nyugdíjasklub 
2014.02.18-án, kedden du. 4 órakor a 
polgármesteri hivatal nagytermében tartja 
következõ összejövetelét a farsang jegyében. 
Arra ösztönzünk mindenkit, hogy öltözzön
jelmezbe! Azok az asszonyok pedig, akik 
szeretnek sütni, ezúttal fánkkal készüljenek! 
Mindenkit szeretettel várunk!

Nyugdíjasklub

A Natura Klub idei elsõ túrája az 
Aranypatak mentén haladt. És tényleg, 
vannak itt hódok (a nyomukat legalábbis 
láttuk)! Találkoztunk õzzel és nyúllal is. 
Köszönjük a bátraknak a részvételt (a 
hideg ellenére tizenhatan voltunk), és 
Henn Mártonnak a túra vezetését! A 
képen a jókora, friss hódrágás mellett 
Wagner Zsófia és Wagner Julcsi.

Natura klub

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 
a Nagycenki Önkormányzat és 

a civil szervezetek által szervezett
Farsangi jelmezbálra. 

00
2014. február 15-én este 19  órakor 

a  nagycenki sportcsarnokba!
 A zenét szolgáltatja: 

Belépõ: 2.500.- Ft/fõ
A belépõjegy tartalmaz egy italt érkezéskor, 
debreceni kolbászt, sós és édes süteményt, 

fél liter italt és éjfélkor krampampulit.
Az este folyamán színes, táncos, 
zenés programok várják, sok-sok 

meglepetéssel a tisztelt résztvevõket.
Táncverseny a táncos lábúaknak!
Tombola értékes nyereményekkel!

A jelmezes megjelenés ajánlott, 
de nem kötelezõ! 

Jegyek válthatók a helyszínen, ill. 
elõvételben a „Százforintos” boltban, a 

Márti kisvendéglõjében és a kiscenki boltban.

Madison Band 

             
   

A rendezvény ideje 
alatt BÜFÉ üzemel. 

FARSANGI JELMEZBÁL

A szervezõk

Nagycenkiek látogatása Cissé-ben

A csoport tagjai : Matiasecné Dr. Tóth Melinda, Szalay Katalin, Horváthné Gáll Márta, 
Lukács Zsuzsanna, Kocsis Veronika,Horváth Eszter, Szigethi Tamás és Matiasec János.

A Friends of Europe Nagycenk szervezésében nyolc tagú delegáció látogatott az Európa 
Charta franciaországi  társtelepülésére, Cissé-be, az ottani társszervezet meghívására, 
abból a célból, hogy bemutassa hazánkat, kulturális, turisztikai, gasztronómiai 
szempontokból a helyiek számára, mert nagy az érdeklõdés náluk országunk iránt. 

Dr. Tóth Melinda elõadást tartott hazánkról, 

Gáll Márti magyaros gulyáslevest, Kocsis 

Vera somlói galuskát készített, Horváth Eszter

és Szigethi Tamás néptáncokat mutattak be. 

Szalay Katalin népdalokat énekelt, majd 

táncházat szervezett. A többiek, Lukács 

Zsuzsanna és Matiasec János pedig 

körözöttet készítettek, ill. segítettek az ételek 

készítésében, a tálalásban. Sok-sok köszönet 

mindenkinek, hogy egyéb elfoglaltságaik 

mellett felvállalták ezt a nem kis feladatot,

és az utazás költségeit is saját erõbõl állták!

Cissé-ben nagy sikert aratott csapatunk, 

nagy-nagy szeretettel vettek bennünket körül, 

 

Végezetül úgy érezzük, hogy becsülettel 
helyt álltunk, nem hoztunk szégyent hazánkra 
és településünkre sem, s talán sikerült 
öregbíteni hazánk jó hírét, illetve kedvet 
csinálni a magyar értékek iránt.

Matiasec János
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minden ízlett amit vittünk , és készítettünk,
ami csupa-csupa hungaricum vagy tipikusan 
magyaros volt. A szalámitól a tokajiig, 
beleértve az ott elkészített ételeket is.
Az esemény végén az ottani legmagasabb 
hivatalos elismeréssel jutalmazták a 
teljesítményünket, egy a Cissé településért 
végzett kimagasló tevékenység emlékérem 
átadásával.
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Horváth Rezsõné - szül.: 1967

Tama Gyuláné - szül.: 1930
Nagy Zoltánné - szül.: 1927

Fekete Imre /Vám u./ - szül.: 1949

Galambkiállítás
2014

Diákolimpia: asztalitenisz megyei döntõ - Nagyszerû szereplés

Gratulálunk!
Horváth Imre Pál (2013.12.04.)

Vesszõ Marietta és Horváth Imre kisfia
Nagy Viktória (2013.12.22.)

Vezér Violetta és Nagy János kislánya
Mórocz Martin Dániel (2014.01.02.)

Tuka Erzsébet és Mórocz Zoltán kisfia

Immár 5. alkalommal adhattunk otthont 
e rangos eseménynek, amelyre 3-3 fiú 
illetve  lánycsapat és 60 egyéni 
versenyzõ kvalifikálta magát, akik 
közül 10 nagycenki tanuló volt.
A csoportmérkõzések után 5 tanulónk 
a legjobb nyolc versenyzõ közé került, 
ahonnan négyen játszhattak a bronzérem
megszerzéséért, ami Samu Viktóriának
(II. Kcs.) és Szabó Balázsnak (IV.kcs.) 
sikerült, Horváth Nikol és Söveges Zalán
4. helyen végzett, míg Imre Máté 7. lett. 

A verseny lebonyolításában, e szép siker 
elérésében óriási segítségünkre voltak a 
szurkoló szülõk, a Szülõi Munkaközösség 

Lajber Sándor - testnevelõ

Ezek után izgalommal és bizakodva 
vártuk a csapatversenyek hármas döntõjét, 
ahol a Horváth Dominik - Szabó Balázs 
összetételû fiúcsapatunk volt érdekelt. 
A mérkõzéseken mindkét fiúnak helyén 
volt a szíve, így sok küzdelmes mérkõzés 
után, mindannyiunk óriási boldogságára 
gyermekeink nyakába került az aranyérem,
így a Nagycenki Széchenyi István 
Általános Iskola fiúcsapata az országos 
diákolimpiai döntõ résztvevõje lehet!

és a Nagycenki SE asztal i tenisz 
szakosztályának képviselõi, odaadó          
munkájukat nagyon köszönjük!

A nagycenki indulók

Az aranyérmes páros Lajber Sándorral

Mindenkinek köszönetet mondunk, aki 
részt vett valamilyen formában a 
kiállításunkon és segítette munkánkat.
Pölcz Éva

Szakosztályunk tagjai is 
nagy sikereket értek el:

 Gráf Gyula - magyar óriás galamb: 
1 db kiváló, 1 db kiállításgyõztes

Pölcz Éva - magyar fodros galamb: 3 db 
kiváló, 1 db kiállításgyõztes; magyar 

pávagalamb: 1 db kiváló, 1 db kiállításgyõztes,
Hideg Róbert - magyar pávagalamb: 

1 db kiállításgyõztes
Szakály László - budapesti magasröptû 

keringõ: 1 db tiszteletdíj
Tóth László - csepeli magasröptû hófehér 
keringõ: 3 db kiváló, 1 db kiállításgyõztes,

Gróf Széchenyi István Díj
Pölczné Lõrincz Márta - oroszlánfejû 

törpenyúl: 1 db tiszteletdíj
Kazmár Gyula, soproni tenyésztõ kapta 

idén a Nagycenk Díjat.

Családi ping-pong
Rekordszámú résztvevõvel, kitûnõ
hangulatban zajlott le az idei családi
ping-pong verseny. 15 csapat mérte 
össze tudását, melynek végén a
Winkler család lett az aranyérmes,
megelõzve a Szalai-Sellei csapatot és
a Fekete családot. A gyõzteseknek és
minden résztvevõnek gratulálunk!

Az idei évben is nagy sikerrel zajlott  a
nagycenki és soproni galambászok által
szervezett kiállítás a Tornacsarnokban.
A kiállítás során összesen 557 galamb, 
16 baromfi és 6 nyúl került elbírálásra. 
60 tenyésztõ állított ki több országból is, 
és közel 500 látogató tekintette meg a 
rendezvényt. 
A k i á l l í t á s o n H o r v á t h  L á s z l ó  
alpolgármester urat tiszteletbeli taggá 
választottuk, az eddigi segítségét 
megköszönve.   
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