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JELMEZBÁL 2020
Köszönjük a segítõknek, támogatóknak,
fellépõknek, résztvevõknek,
mindazoknak, akik hozzájárultak a Vll.
Farsangi Jelmezbál sikeréhez! Külön
köszönjük fõ támogatóinknak: Takács
Miklósnak, Zentai Edinának, Dr.
Szemerédi Lászlónak, Horváth
Józsefnek, Horváth Lászlónak a
nagyvonalú tombola felajánlást, valamint
Magyarné Derszib Etinek a felajánlott
festményeket!
Köszönjük Mindenkinek a nagy összegû
tombolajegy vásárlást! Ennek
köszönhetõen a tombola jegyek
árusításából 738 800 Ft gyûlt össze. Az
összeget átutaltuk a Nagycenkért
Alapítvány számlájára, hogy a
folyamatban lévõ Gróf Széchenyi Ödön
szobor megvalósulásához kerüljön
felhasználásra. Így a bál minden
résztvevõje egy kicsit magáénak tudhatja
az önkormányzat elõtti parkban,
várhatóan március végén felállításra
kerülõ mellszobrot.

VII. NAGYCENKI JELMEZBÁL
NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS A
CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁVAL

Önkormányzati hírek
Közmeghallgatás
Január 29-én közmeghallgatást
tartottunk az önkormányzat
dísztermében.
A közmeghallgatásra több mint 100
ember érkezett, mindez azt mutatja, hogy
a nagycenkieket érdekli, hogy mi történt
és mi fog történni a faluban. Érezhetõ volt,
hogy a közösség a szívén viseli a falu
sorsát.
A közmeghallgatás Barcza Attila
országgyûlési képviselõ beszámolójával
kezdõdött, aki többek között beszélt a
Magyar Falu programról is, amiben
Nagycenk is kapott támogatást. Ezt
követõen Csorba János polgármester úr
beszámolóját hallhatták a jelenlévõk.
Polgármester úr beszélt a 2014-19-es
ciklusban létre jött fejlesztésekrõl, a
2020-as költségvetésrõl valamint a 20192024-es fejlesztési tervekrõl. A
polgármesteri beszámoló után Lukács
Zsuzsanna képviselõ egy rövid
beszámolót tartott a Charta
eseményekrõl, amiben elmondta, hogy
egy pályázatot nyertek, aminek
köszönhetõen több találkozó kerül
megrendezésre. Ezek után Matiasecné Dr.
Tóth Melinda alpolgármester asszony is
tartott egy rövid beszámolót a kulturális
eseményekrõl. Alpolgármester asszony
beszámolója után Matiasec János a
Nagycenkért Alapítvány elnöke is
beszámolt az elmúlt év eseményeirõl.
A beszámolók után került sor a lakossági
észrevételek, kérdések feltevésére. A
feltett kérdések többek között érintették a
járdák állapotát (Iskola utca, Dózsa krt,
Rákóczi utca, Vám utca), az esõ víz
elvezetésének a problémáját, a
Nagycenket-Pereszteggel összekötõ
bicikli út használatát, a kastély felújítását,
az Arany-patak és az Ikva összefolyásánál
lévõ híd állapotát, Deutschkreutz
testvértelepülésünkkel a kapcsolatot
illetve a hivatal elõtti parkolást.
Polgármester úr biztosított mindenkit,
hogy ezen problémákkal tisztában van az
önkormányzat és azon vannak, hogy
minden megoldandó feladatot ellássanak.

2020 Költségvetés
Bevétel:

Kiadás:

állami finanszírozás
170 millió
saját bevételek
115 millió
( bérletek, telekeladás, vízmû átfutó,
bérletek, telekeladás, vízmû átfutó,
áfa visszatérítés, pályázati
visszatérítés, villanyközmû
visszatérítés)
Adóbevételek:
telek, építmény, komm.
27 millió
Gépjármû
8 millió
Iparûzési
118 millió
Elõzõ évi pénzmaradvány 142 millió

óvoda, bölcsõde, konyha
119 millió
közös önkormányzati hivatal 54 millió
víz és csat. hálózat mûk.
20 millió
Közvilágítás
10 millió
község fenntartás
61 millió
temetõ fenntartás
4 millió
védõnõi szolgálat
8 millió
szoc. segélyek, orvosi ügyelet 6 millió
könyvtár, kultúra szervezés
4 millió
Sportcsarnok
10 millió
civil szervezetek támogatása 10 millió
önkormányzati rendezvények 7 millió
Széchenyi kulturális alap
2 millió
önerõs fejlesztések
190 millió
Tartalék
75 millió

Összesen:

580 millió

Összesen

580 millió

2020. évi önerõs fejlesztések
Sportcsarnok felújítás
50 millió
járda építés (Rákóczi, Kossuth,
Dózsa krt egy része)
50 millió
tûzoltó õrs építés
19 millió
közmû építés a Széchenyi Village
4 db telek
10 millió
Major u. útsüllyedés jav
3 millió
Békavár - Gyári kert közötti út
javítása
1 millió

ravatalozó és urnafal építés 20 millió
közvilágítás építés a kövesmezei
lakóparkban
9 millió
alkotóház nyitott szín építés
6 millió
Soproni u felsõ buszmegálló
és zebra építés
20 millió
horgásztó parkosítás
2 millió
összesen:

190 millió

Önkormányzati hírek

December végi események
2019-ben másodszor hirdettük meg az
ünnepi fények elnevezésû játékot.
Köszönetünket fejezzük ki
mindenkinek, aki részt vett a játékba és
ablakaikat ünnepi fényekbe borították.
Szintén köszönet illeti azokat a
gyermekeket, akik kitöltötték a
feladatlapot és felkeresték az összes
kivilágított ablakot. Végül a szerencsés
nyertes Fülöp Martina lett, ezúton is
gratulálunk neki.
Január 4-én egy séta is indult az ablakok
felkeresésre, a lelkes kis csapat jó
hangulatban járta a falut.

2019-es évvégén is megrendezésre
került a nagycenki kártya bajnokság. 17
csapat nevezett, már a
csoportmérkõzések is izgalmas,
kiélezett párharcokat hoztak. A
csoportok elsõ két helyezettjei
folytathatták a versenyt az elsõ helyért,
a többi csapat pedig a vigaszágon
küzdött tovább. Az egész napos játékot
végül a Pölcz Zoltán Ragats Gyula
páros nyerte meg. A bajnokság jó
hangulatban telt, gratulálunk minden
részvevõ csapatnak!
December 29-én, került
megrendezésre a hagyományos
utcabajnokság. Kilenc csapat küzdött
a kupáért. Izgalmas és sportszerû
mérkõzéseket láthattak a kilátogatók,
végül a Rákóczi utca hódította el a
kupát a Játszótér utca elleni
döntõben. Gratulálunk minden
résztvevõnek!
1. Rákóczi utca
2. Játszótér utca
3. Kányák
4. Petfõi utca
5. Békavár
6. Gigant
7. Tûzoltók
8. Legendák
9. Selyemfonoda utca

2019-as évvégén is megrendezésre került
a szilveszteri, óévbúcsúztató futás Pölcz
Zoltán szervezésében. A nagyjából 4 kmes távra szép számban érkeztek a sportolni
vágyók. Gyerekek és felnõttek egyaránt
lelkesen teljesítették a távot, a futás jó
hangulatban telt, mindenki kellemesen
elfáradt. A célba érkezésnél finom forralt
bor, meleg tea és harapnivaló várta a
megfáradt versenyzõket. Köszönjük a
résztvevõknek, hogy eljöttek és a
szervezõk munkáját is.

Önkormányzati hírek

Önkormányzati hírek

Civil szféra

Szoboravatás Nagycenken
1867-ben nagy feltûnést keltett Párizsban egy
kis gõzhajó, amelyen magyar zászló lengett. A
hajó Pest-Budáról a francia fõvárosba belsõ
vízi utakon keresztül jutott el. A kapitány egy
28 éves magyar gróf, aki, ha nem a
„legnagyobb magyar” fiaként, hanem „csak”
egy hazájáért munkálkodó, új ötletekkel
elõálló arisztokrata lett volna, utca viselné a
nevét, és mindenki ismerné. Széchenyi Ödön
gróf azonban az utókor szemében, apja
árnyékában szinte láthatatlan.
Nevéhez számtalan kezdeményezés fûzõdik:
a budavári sikló, alapító tagja a Budapesti
Hajósegyletnek, egyik ötletadója a Svábhegyi
Fogaskerekû Vasútnak, alapítója a budapesti
Önkéntes Tûzoltóságnak és a 12 fizetett
tûzoltóval megalakult Hivatásos
Tûzoltóságnak, melynek eszméjét Londonból
hozta, ahol hivatalos minõségben volt jelen az
1862-es világkiállításon.
Széchenyi Ödön gróf látogatása a párizsi
világkiállításra összeurópai feltûnést keltett,
ugyanis elõtte az európai belsõ vízi utakon
még senki nem tette meg ezt az utat. A
Hableány nevû gõzösét Höcher Adolf tervei
alapján építtette Hartman József újpesti
hajógyárában. A hajó alig volt nagyobb egy
mai csuklós busznál, merülése
mindösszesen 46 centiméter volt, ideális a
belvízi utakon való közlekedésre, a
meghajtásáról egy 6 lóerõs gõzgép
gondoskodott. A legénység öt fõs volt: a
kapitány Ödön gróf, a kormányos Folmann
Alajos az Egyetértés Pest Hajóklub elnõke,
egy gépész, egy szakács és a fûtõ.
A 2 000 km hosszú út 1867. április 6-án
kezdõdött és 43 napig tartott. Az útvonal a
Dunán vezetett a Lajos Csatornáig, ezen
keresztül érték el a Majna-Rajna vízi utat. A
Rajnáról hajózható csatornákon keresztül
értek a Marne folyóra, majd a Szajnára és így
Párizsba. A német városokban mindenütt
érdeklõdve várták, a lapok írtak róluk.
Párizsban a Jena hídnál Jules Verne fogadta
az utazókat (akit ez az út és Széchenyi Ödön
inspirálta a Dunai Hajós címû mû
megírására).
A Hableány a Párizsi 1867-es Világkiállítás
egyik látványossága volt, a kiállítás
tárgyaként a VI csoport 66. osztályába a
gépek közé sorolták és aranyérmes lett. Két
alkalommal a francia uralkodó III. Napoleon
császár és Eugénia császárné is felkereste,
egy alkalommal egy rövid utazást is tettek
vele. Széchenyi Ödönt, akinek a célja az
utazással a figyelemfelkeltés, a magyar
termékek népszerûsítése volt a kontinens
elsõ áthajózójaként Becsületrenddel tüntette

ki a császár. Tette inspirációt adott
másoknak is. Még abban az évben 20 más
hajó, csónak hajózott át Európán.
Széchenyi Ödön élete ezután más
fordulatot vett. A budapesti tûzoltóság
sikeres megszervezése után, 1874-ben
Konstantinápolyba hívták, hogy szervezze
meg a török fõváros tûzoltóságát. Anélkül,
hogy iszlám hitre tért volna 1878-ban
ezredessé, 1880-ban pasává nevezték ki.
1899-ben megkapta az akkori
legmagasabb török kitüntetést, az
Ozmanie-rend nagyszalagját. 1912-tõl
1922-ben bekövetkezõ haláláig a török
tûzoltóezredek és a tengeri
tûzoltózászlóalj fõparancsnoka, török
császári táborszernagy volt.
(Forrás: Domonkos Csaba Folyókon és
csatornákon keresztül Párizsba)

Nagycenki siker
Bán Ernõ nagycenki lakos I. helyezett
lett a Kucsara György emlék-és
minõsítõ versenyén 25m Közp. Gyújt.
Pisztoly versenyszámban.
Bán Ernõ lövészsport múltjának rövid
ismertetõje:
A Soproni Polgári Lövész Egyesületnél a
sportpisztolyos szakosztályban,
sportlövõként 30 éve versenyezek. Két
fegyver kategóriában jelenleg is I. osztályú
minõsítésem van.
Évente 2-4 alkalommal veszek részt az
Országos Lövész Szövetség által
jóváhagyott és jegyzett minõsítõ és
tehetségkutató versenyen. Öt éve 60+
kategóriában versenyezek.
2018. évben kettõ sportpisztoly
kategóriában minõsítõ versenyen három
alkalommal vettem részt, itt 4 elsõ, 1
második, 1 harmadik helyezést értem el.
2019. évben 09.08.-án a Kucsera György
emlék és minõsítõ versenyen 1 második és
1 harmadik helyezést értem el. Október
06.-án a ZIEGNER-JAGD minõsítõ
versenyén kiskaliberû pisztoly nyílt
irányzék versenyszámban összevont
csoportban elsõ lettem.

2020. március 28- án szombaton
11:00 órai kezdettel ünnepélyesen
felavatjuk gróf Széchenyi Ödön
mellszobrát az önkormányzat
épületével szemben lévõ téren
(Vámház tér).
Az eseményre minden érdeklõdõt
szeretettel várunk.
A szoborállítással úgy gondoltuk,
hogy régi adósságot rovunk le gróf
Széchenyi István kisebbik fiával
szemben, mert eddig eléggé méltatlan
módon háttérbe szorult a személye, Gratulálunk Ernõ, és további sikereket ill.
bár sokat tett õ is a hazáért.
egészséget kívánunk !
Matiasec János
Nagycenkért Alapítvány
Elnöke

Civil szféra
Horgászegyesületi hírek

Önkéntes Tûzoltó Egyesület
2019 decemberében egy vadonatúj pick up került
az egyesület szerállásába. A Volkswagen Amarok
típusú gépkocsi az önkéntes mentõszervezetek
támogatására kiírt pályázatnak köszönhetõen
került egyesületünkhöz, melynek tulajdonosa az
OKF marad, mi az üzemeltetõi lettünk
szerzõdésben meghatározott feltételek betartása
mellett. Egyesületünk a Lõvér Mentõcsapatnak
alapító és máig aktív tagja, melyben az
egyesületbõl beosztott kollégák száma
folyamatosan nõtt az évek során. Az elvégzett
feladatvállalásainknak, munkánknak és szakmai
elöljáróink támogatásának köszönhetõen
tehettünk szert az autóra. A KEHOP pályázat célja
a járási mentõszervezetek árvízi védekezés és
szélsõséges idõjárási körülmények során a
beavatkozó képesség fejlesztése, valamint az
üzemeltetõ egyesületek településein az önvédelmi
képességek javítása volt, kiegészítve az
egyesületek alapszabály szerinti szakmai
munkájának támogatásával a technika által. Az
A m a r o k c s ö r l õ v e l , o ff - r o a d A B S - s z e l ,
differenciálzárral szerelt, a motor 3 literes 6
hengeres 204 lóerõs. Az autó 8 sebességes
automataváltóval és sok extrával rendelkezik.
Málhája a fedett plató alatt egy aggregátor, egy
zagyszivattyú és a csörlõtartozékok, melyekhez a
gyors hozzáférést egy beépített fiók biztosítja. A
felszereltséget a jövõben bõvíteni kívánjuk a
nagycenki sajátosságoknak és lehetõségeknek
megfelelõen.
A múlt év végének eseményei voltak a következõk
is. Szakmai tekintetben 2 alkalommal vonultunk a
84-es fõút ideiglenes szakaszán történt közúti
balesetekhez, melyek során sajnos személyi
sérülés is történt. Az év utolsó elõtti napján pedig
Fertõboz és Hidegség között történt balesethez
vonultunk.
Január 25-én került sor az egyesület újabb
Minõsítõ gyakorlatára. Ezen a gyakorlaton kell az
egyesület tagjainak bizonyítaniuk azt, hogy az
önállóan beavatkozói feladatokra felkészültek
elméletben és gyakorlatban egyaránt, a kisgépek
kezelése nem okoz kihívást, valamint a megfelelõ
állóképességgel is rendelkeznek.A készenlétben
tartott felszereléseink alkalmasságát szintén
vizsgálják szakmai elöljáróink. A gyakorlat során,
mely Hegykõn került lebonyolításra a régi
iskolaépületben, az alábbi feladatok vártak
kollégáinkra: bejárat elé dõlt fa eltávolítása
motoros láncfûrész segítségével, füsttel

Február 9-én lezajlott az Aranypatak
horgászegyesület éves rendes közgyûlése,
amelyen a tavalyi éves beszámolón kívül az
idei évre érvényes szabályokról,
versenyekrõl, haltelepítésekrõl is
megállapodott a tagság.
Az elmúlt évben három alkalommal több, mint 15
mázsa hal került a horgásztóba, amelyet idén
tavasszal újabb telepítéssel, ponttyal,
keszegekkel, süllõvel bõvítünk. A napijegyes
horgászok magas száma, a versenyeken is
tapasztalható magas fogások is visszaigazolják
a tó bõséges halállományát. A költségek
növekedésével a 2020-as évben a napijegy ára
is változik, 3.500 Ft lesz.
Az idei évben a következõ idõpontokban
lesznek a horgászversenyeink, amelyeken
minden állami horgászjeggyel rendelkezõ
horgászt és az érdeklõdõket is szívesen látunk:
Április 5. évadnyitó horgászverseny
Május 16-17. ragadozó horgászverseny
(éjszakai)
Május 31. a pontytilalmat felszabadító
horgászverseny
Ezeken felül megrendezésre kerülnek a nappali
és éjszakai feeder versenyek is, pontos
idõpontjaik késõbb kerülnek meghatározásra.
A napijegyesek számára a legnagyobb elvihetõ
hal súlya 3 kg, de egy nap maximum 5 kg nemes
hal vihetõ el. Egyéb halakból, mint a kárász vagy
a keszeg 3 kg a napi limit. Bizonyos halfajokat
méretkorlátozással is védünk:
Süllõ: elvihetõ 40-60 cm között, a
súlykorlátozásoknak megfelelõen.
Csuka: elvihetõ 40-80 cm között, a
súlykorlátozásoknak megfelelõen.
Harcsa: a legkisebb elvihetõ hal súlya 6 kg,
tehát 6 kg alatti harcsa nem vihetõ el (napijegyes
harcsát nem vihet el). A compó egész évben
védett hal.
Horgásztavunkon a 2020-as évtõl kötelezõ a
halmatrac használata, illetve a horog ütötte seb
lefertõtlenítése (sebfertõtlenítõ) azoknál a
halaknál, amelyeket a horgász visszaenged a
vízbe!
Továbbra is kérjük a horgásztavat látogatók
figyelmét, hogy a tó jegére ne lépjenek, mert
balesetveszélyes, illetve az építkezések miatt
körültekintõen közlekedjenek a tóparton! Kérjük,
mindenki óvja és védje a horgásztavat és õrizze
meg a természeti környezetét!
A 2019-évi fogási naplókat február 28-ig
adhatják le a tagok. A 2020. évi fogadónapok:
február 19,
március 18,
április 22., 18-20 óra. Helyszíne az
önkormányzat épülete.
Aktuális híreinket megtalálják az egyesület
Facebook oldalán (Aranypatak
Kedvezményezett: Nagycenk Község Horgászegyesület Nagycenk), honlapunkon:
www.aranypatakhe.hu
Önkéntes Tûzoltó Egyesülete
Várjuk a tisztelt horgásztársakat és az
Ragats Péter érdeklõdõket!
Üdvözlettel:

telítõdött helyiségekben való személykeresés és
mentés légzésvédelem használata mellett, illetve
természetesen feltételezett tûz oltása zárt
helyiségekben.
Az elsõ hetekben az egyesület mentõ
tevékenysége során elõfordulni tudó események
közül széles palettán avatkoztunk be. Részt
vettünk közlekedési balesetek felszámolásában,
melyek közül a legsúlyosabb a vejkei dombon
történt, ahol négyen sérültek az eset során.
Beavatkoztunk útakadályt képzõ illetve veszélyt
jelentõ kidõlt fák és lehasadt ágak
eltávolításában, ahol kiemelhetjük a múlt heti
szélvihar utáni tömeges eseményeket jelentõ
beavatkozásokat. A vihar kapcsán adott munkát
egy megdõlt villanyoszlop is. Az említett
események a mûszaki mentések nagy részét
teszik ki. Tûzesetek tekintetében szabadtéri
esetekhez kaptunk riasztást Fertõbozra és
Peresztegre is, ahol nádas illetve hulladék égett.
Mindegyik esetnél elmondható, hogy az
önkéntes egyesületek hatékonyan tudták
segíteni a hivatásos kollégák munkáját azzal,
hogy a továbbterjedés nem tudott megvalósulni a
területeken, így kisebb tüzek oltását kellett csak
megoldani.
Az új szertárban folyamatosan végezzük az
aktuális munkákat most leginkább beltéren, részt
vállalva továbbra is a modern létesítmény
kialakításából. Az elmúlt hetekben illetve
napokban a szerelvényezések lettek készen a
vizes helyiségekben és a konyhában, felkerültek
a radiátorok, mely munkafázisokat a takarítás
követte. Így eljuthattunk az elsõ olyan
mozzanatokhoz, mely a közösségi terek egy
részébe való beköltözés örömét jelentette. Így
összeépült a konyhabútorunk, s a híradós
helyiség irodabútorai is a helyükre kerülhettek.
Az utolsó cikkünkben megfogalmazott téli
aktualitásokra még mindig szeretnénk felhívni a
figyelmüket, hiszen tavaszig még több hét áll
elõttünk. Figyeljünk a továbbiakban is
környezetünk történéseire, hiszen ezzel
bármikor életet illetve tárgyi javakat
menthetünk! A tapasztalatok alapján külön
szeretnénk felhívni a figyelmet az útépítés
által érintett útszakaszokra, kiemelve
Sopronkövesd felé az ideiglenes szakaszt is,
melyek több alkalommal adtak munkát
nekünk balesetek kapcsán.
Az elmúlt két évben többen segítséget
nyújtottak már nekünk adójuk 1%-ának
felajánlásával, melyért újfent szeretnénk
köszönetet mondani. Ez a bevételi forrás is
hozzájárul minden egyes felajánlással az
egyesület fejlõdéséhez, zavartalan
mûködéséhez, így erre a forrásra is szeretnénk
még nagyobb hangsúlyt fektetni, ezért ebben a
cikkben is kérjük Önöket, hogy
egyesületünket minél többen támogassák
idén is adójuk 1%-val:
Adószámunk: 18539604-1-08

Parancsnok

Az egyesület vezetõsége

Közelgõ programjaink

Aktuális
Tojáskiállítás

Labdarúgás
Mozgalmasan telt a téli szezon az
utánpótlásban. A Bozsik tornák mellett
egyéb bajnokságokon, tornákon is részt
vettünk. Idén elõször szerepelt futsal
bajnokságban az U11-es és U13-as
csapatunk. A célunkat elértük, rengeteget
fejlõdtek a játékosok. Mi sem mutatja ezt
jobban, az utolsó fordulóban az U11
megverte azt a Kónyt akiket elõtte senki, 4
csapatból magabiztosan a 2. helyen
zártunk. A mérkõzések alatt az U13-as
csapatunk is jelentõs fejlõdésen ment át, az
utolsó fordulóban pedig alaposan meg
nehezítette a kimagasló kónyi csapat dolgát
és még begyûjtött 2 gyõzelmet. Alsóbb
korosztályaink is jártak tornákon, az U9-es
csapatunk is szépen helyt állt a küzdelmek
során. Az U7-es csapatunk pedig
fertõszentmiklósi tornán ezüstérmet, míg a
hegykõi tornán aranyérmet szerezett.
Le kalappal az összes játékos elõtt!

Március 15. vasárnap 17.00
Március 15-i ünnepség
Gyülekezõ a Széchenyi téren a
Millenniumi parknál.
Március 28. szombat 11.00
Széchenyi Ödön szoboravatás
Április 4. Szombat
Költészet napja, jótékonysági
könyvvásár, képkiállítás megnyitó az
Alkotóházban
Április 8. szerda
Széchenyi halálának 160. évfordulója
Április 12. Vasárnap
Locsoló bál
Április 18. szombat
Széchenyi emlékhelyek gyalogtúra
Április 25-26.
Szalai Gergely Emléktorna
Május 1. péntek
A programok szervezés alatt
Május 9. szombat
Európa futás

Élsportoló Nagycenken
Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre
több kisgyermekes fiatal költözik
Nagycenkre.
Az egyik közülük Tóth László váltósúlyú
profi ökölvívóbajnok, aki már több hazai,
és nemzetközi elismerésben is részesült.
Elmondása szerint, 3 éve költöztek
Nagycenkre családjával. Két gyermekük
van, a nagyobbik kislány a helyi óvodába
jár. Beilleszkedési gondjaik nem voltak,
és jól érzik magukat az itteni
közösségben.
Laci 2000-ben kezdte sport pályafutását
amatõrként, amelynek során volt magyar
bajnok, tagja volt a hazai válogatottnak
is.
2010-ben lépett át a profik világába, ahol
sikerrel mutatkozott be. Jelenleg a Global
Sport Event színeiben bokszol, szakmai
edzõje, segítõje édesapja id. Tóth László.
Eddigi profi pályafutása során 28
gyõzelmet aratott, és az alábbi
eredményeket érte el:
-

GBU interkontinentális bajnok (2011)
WBF nemzetközi bajnok (2013)
IBF East/West Europe bajnok (2017)
BF interkontinentális bajnok (2017)

- UBO interkontinentális bajnok
(2018)
- Profi Magyar-bajnok (2018)
Távolabbi terveirõl kérdezve, azt
válaszolta, hogy az aktív sport
befejezése után, szívesen foglalkozna
gyermekek edzésével Nagycenken.
Jelenleg egy fontos, un. rangsoroló
meccsre készül, ami Belgiumban
lesz. Hajrá Laci!
Szurkolunk Neked, és további sikereket
kívánunk !

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk
MarkóJózsefné
sz.: Kamper Mária

(1936-2019)

Mihócza József

(1949-2020)

Szommer Rezsõné
sz.: Bene Katalin

(1956-2020)

Gratulálunk!
Péter Olivér (2019.12.18.)
Lakatos Adrienn és Péter Attila kisfia
Horváth Vince István (2019.12.18.)
Horváth Mária és Horváth István kisfia
Kristóf-Jenei Noa (2020.01.18.)
Jenei Csilla és Kristóf Ádám kislánya
Balázs Vivien (2020.01.18.)
Kalapács Marianna és Balázs Péter Roland
kislánya
Bodnár Margaréta (2020.01.19.)
Bõhm Mária és Bodnár Mihály kislánya

