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EP választási eredmények Nagycenken
A június 13-án megrendezett Európai Parlamenti szavazáson a községben 1467 polgár 

járulhatott volna az urnákhoz. A vasárnapi eseményt 645 fő tartotta fontosnak, amely  43, 97 
%-os részvételi arány jelent. A szavazatszámlálók 4 érvénytelen voksot találtak.

Az EP választások nagycenki összesített adatai a pártok erősorrendjében:

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG 354 szavazat  55,23%
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 162  „ 25,27%
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 64 „ 9,98%
SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE 31 „ 4,84%
MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA 17 „ 2,65%
MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG 5 „ 0,78%
SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT 4 „ 0,62%
MUNKÁSPÁRT 4 „ 0,62%

Meghívó
A Nagycenki Iparoskör, az Általános 

Iskola és az Óvoda SZM-je, a „Czenki” 
Hársfa Néptáncegyesület és a Nagycenki 
Sportegyesület hagyományteremtő szán-
dékkal Nyári bált szervez.

2004. Július 24. Szombat 19 óra.
Nagycenk Sportcsarnokban
Fővédnök: Udvardi Imréné

A rendezvényen bálkirálynő-választásra 
is sor kerül. 

A zenét a Bahama duó szolgáltatja. 
Helyfoglalás a helyszínen, vagy 

előzetesen a soproni utcai virágboltban.
Tombola értékes nyereményekkel!

Belépőjegy: 700Ft
Mindenkit szeretettel vár a rendezőség!

Tisztelt Nagycenki Polgárok!
A Cenki Híradó ez idáig előfizetéses rend-

szerben jutott el az olvasókhoz. 
Az előfizetések lejártával a Képviselő-

testület úgy döntött, hogy ebben az évben 
minden családhoz ingyenesen juttatja el a 
helyi lapot. Teszi ezt azért, hogy a fontos 
információkból azok a lakosok se legyenek 
kizárva, akik nem fizettek elő a lapra. Bízom 
benne, hogy nemcsak ebben az évben, de a 
következő költségvetési időszakban is meg-
találjuk a lehetőségét annak, hogy minden-
kihez eljuthasson a Cenki Híradó!

Hasznos időtöltést kívánva:
Udvardi Imréné

polgármester

Az Európai Unóhoz való csatlakozást a 
község a zöldhatár megnyitásával ünnepelte. 

Már hónapokkal korábban összeült a 
két testvérközség képviselő testülete, hogy 
megbeszéljék a részleteket. Igazi pozitív 
hozzáállást és lelkesedést tapasztaltunk a 
Deutschkreutz-i vezetőktől és a képviselőktől 
az esemény megrendezésének szervezésében. 

Nagycenk több vonalon is pályázott a ha-
tárnyitás megrendezésére, de sehonnan sem 
kaptunk pénzt erre a célra. Ez méginkább 

megerősítette az akaratot, hogy sikeres ün-
nepet hozzunk létre. Végül az önkormányzat 
több vállalkozó és vállalkozás segítségével 
igazi, nagyszabású, jó hangulatú találkozóvá 
vált ez a májusi nap. 

Az időjárás is kegyeibe fogadott bennün-
ket, mert ezen az esős tavaszon ritkán volt  
úgy, hogy sár nélkül kijuthattunk az esemény 
színhelyére.

A község két sátrat állított fel magyar 
oldalon (csak itt volt erre hely), amely -sze-

rencsére- most a szikrázó napsütés ellen adott 
árnyat. 

Az ünnepnapot megelőző éjszakán a 
Deuschkreutziak egy szép gesztussal aján-
dékozták meg a másnapi ünnepet. Kis határ-
sértést elkövetve átjöttek magyar oldalra, és 
egy fát ültettek. Már az ünnepség megkezdése 
előtt tele volt mindkét sátor, kezdetben főleg 
deuschkreutziakkal. A hivatalos ünnepségre 
aztán nagycenkiek is szép számban érkeztek.

A két polgármester ünnepi beszéde után a 
testvérközség plébánosa lépett a mikrofonhoz 
és közösen elimádkoztuk a „Miatyánk”-ot az 
ünnep, és Magyarország fontos lépésének 
(EU) sikeréért. Ezután, mindkét falu vezetője 
a piros-fehér-zöld nemzetiszínű szalag átvágá-
sával jelképesen megnyitotta a határátkelőt. 

folytatás a 7. oldalon

Határnyitás 2004. május 1.

Udvardi Imréné, Nagycenk polgármestere és Manfred Kölly, Deutschkreutz első embere átvágják 
a nemzeti színű szalagot, evvel jelképesen is beléptünk az Európai Unióba



2004. március 25-i ülés

Az ülés elején a község 
közbiztonsági helyzetéről tar-
tottak beszámolót a Soproni 
Rendőrkapitányság illetékesei. 
Bemutatkozott az új körzeti 
megbízott, Szolyák Gábor, 
emellett pedig ígéretet tettek az 
illetékesek, hogy a közeljövőben 
még egy rendőr kerül hozzánk, 
aki két másik község mellett 
Nagycenken is teljesít szolgála-
tot. Az elmúlt év közbiztonsági 
helyzetének értékelése kapcsán 
elhangzott, hogy a korábban gya-
kori gépkocsi-feltörések száma 
jelentősen csökkent, ugyanakkor 
megszaporodtak a környéken a 
közintézmények elleni betöréses 
lopások, amelyek Nagycenket 
sem kerülték el. Szerencsére 
jelentős anyagi kár nem kelet-
kezett a bűncselekmények során. 
Elhangzott még, hogy továbbra 
is sok a közúti baleset, melyek 
jelentős része ittasság miatt kö-
vetkezik be. Az ittas vezetőket, 
illetve a gyorshajtókat heti rend-
szerességű, a községen belül 
végzett sebességmérésekkel, 
közúti ellenőrzésekkel próbálja 
meg kiszűrni a rendőrség. 

A polgármester asszony meg-
köszönte a rendőrség munkáját, 
valamint azt, hogy újra van kör-
zeti megbízott a községben. 

Második napirendi pont-
ként a „Czenki” Hársfa 
Néptáncegyesület 2003. évi mun-
kájáról szóló beszámolót hallgat-
hatták meg a képviselők. A cso-
port vezetője, Erdősi Ferencné 
megköszönte az önkormányzat 

támogatását, mely hozzájárult 
az együttes kelléktárának bő-
vítéséhez. Elmondta, hogy a 
táncosok egyre több felkérést 
kapnak, ezzel párhuzamosan fo-
kozatosan bővítik repertoárjukat. 
Szólt a II. Hársfa Fesztiválról is, 
amely már nemzetközivé válik 
egy dunaszerdahelyi tánccsoport 
részvétele miatt (a fesztiválról 
külön cikkünkben részletesen 
is olvashatnak). A beszámolót a 
testület egyhangúlag elfogadta.

Továbbiakban jogszabályi 
előírások miatt az önkormányzati 
intézkedési terv felülvizsgálatára 
került sor, melyet ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül fogadtak el 
a képviselők.

Ugyancsak mindenki egyet-
értett a nevelési-oktatási in-
tézmények alapító okiratainak 
módosításával, amelyre a köz-
oktatási törvény előírásai miatt 
volt szükség.

Az önkormányzati minőség-
irányítási program többek között 
az önkormányzat intézmények-
kel szembeni elvárásait tartal-
mazza. A program a későbbiek-
ben rendszeresen felülvizsgálatra 
kerül. Ezt a napirendi pontot is 
egyhangúlag fogadta el a képvi-
selő-testület, csakúgy mint az 
Önkormányzat és Szervei 2003. 
évi költségvetésének második 
módosítását.

Utolsó napirendi pontként 
zárt ülésen került sor a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Pályázat 
elbírálására.

Az egyéb ügyek közt szóba 
került, hogy a volt házasságkötő 
termet irodaként bérbe adja az 

önkormányzat egy vállalkozás 
részére havi huszonötezer fo-
rintért. A bérbeadásból befolyt 
összeget tárgyalóasztalok vásár-
lására fordítja a község.

A kiscenki utcai élelmiszer-
boltot Jánka Lívia szeretné 
tovább üzemeltetni. A bolt 
újbóli megnyitásához azonban 
jelentős anyagi áldozatokkal 
járó átalakításokra van szükség. 
A költségekhez a jövőbeli bérlő 
az önkormányzat 100.000 Ft-os 
támogatását kérte. Mivel az élel-
miszerbolt további működése a 
községnek is érdekében áll, így 
a képviselők a kért támogatást 
ellenszavazat nélkül megsza-
vazták.

2004. április 21-i rendkívüli ülés

Az ülés egyetlen napirendi 
pontja SAPARD pályázat be-
nyújtása a Dózsa körút, a Gyár 
utca és az ezeket összekötő út 
kapcsán az úttest, a járdák, és 
a csapadékelvezető árkok fel-
újítására, kiépítésére, valamint a 
községháza külső és belső tataro-
zására, nyílászáróinak cseréjére. 
A pályázat benyújtásához egy 
valamely banktól származó úgy-
nevezett hiteligérvény is szüksé-
ges, amelynek kiadása esetén a 
bank a későbbiekben köteles a 
hitelt folyósítani, ha az önkor-
mányzat az egyéb feltételeknek 
megfelel. Mivel a pályázat sorsa 
még kérdéses, ezért a lehetséges 
törlesztőrészlet mértéke sem 
tudható, az azonban biztos, hogy 
a pályázat összköltsége megkö-
zelíti az 500 millió forintot, az 

önerő/hitel pedig hozzávetőleg 
170 millió forint lenne. Az is 
lehetséges, hogy csak a pályázat 
egyes elemei részesülnek támo-
gatásban, ez esetben természete-
sen az önerő, ezáltal pedig a hitel 
mértéke is csökkenne.

2004. április 29-i ülés

Az ülés előtti közmeghallga-
tás szerény érdeklődés mellett 
zajlott. Előbb községünk veze-
tője ismertette az önkormányzat 
elmúlt évi működésének főbb 
számadatait, illetve az idei év 
célkitűzéseit, lehetőségeit, majd 
a cenki lakosok által felvetett 
kérdések, kérések következtek. 
Ezek között elhangzott, hogy 
aszfaltoztatni kellene a soproni 
utcai buszmegállókat, hogy a 
képviselők jelenlétükkel tá-
mogassák a helyi szervezetek 
rendezvényeit, hogy egységes 
utcaképek kialakítására, átgon-
dolt, tervszerű fásításra lenne 
szükség, illetve szóba került a 
soproni utcai kertek megosztása 
is. A polgármester-asszony meg-
köszönte a kérdéseket, javaslato-
kat, egyúttal ígéretet tett, hogy a 
felmerült problémákat az önkor-
mányzat lehetőségeihez mérten 
igyekszik orvosolni.

A testületi ülés első napirendi 
pontja a Széchenyi Village útja-
inak önkormányzati tulajdonba 
adásáról szóló újbóli előterjesz-
tés volt. A Village képviseletében 
eljáró ügyvéd ismertette a kft új 
javaslatát, melyben vállalják, 
hogy öt évig, de legfeljebb ötven 
lakóház elkészültéig biztosítják 
az utak karbantartását, ha a köz-
ség most ingyenesen átveszi azo-
kat. A képviselők azonban úgy 
döntöttek, hogy a cég ajánlata 
nem elfogadható, és azt a javas-
latot tették, miszerint a község 
akkor veszi át az utakat, ha az 
ingatlanok legalább 80%-a, 120 
ház felépül, és az utak megfelelő 
állapotban vannak. Az elhang-
zottakat a cég jogi képviselője 
továbbította megbízói felé.

Ezek után a képviselők egy-
hangúlag fogadták el a 2003. 
évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló előterjesztést, majd az álta-
lános iskola kérése került sorra. 
Az iskola jelen lévő képviselői 
elmondták, hogy a külön épü-

Önkormányzati   Hírek

A Soproni utcában lévő 
„Mária” kápolna utoljára 1964-
ben volt tatarozva. 30 év eltelt-
ével állaga teljesen leromlott, 
elkerülhetetlen volt a felújítás. 
A Nagycenki Egyházközség már 
az elmúlt évben tervbe vette a 
munkálatokat, de a belső vizes 
falak miatt a vakolatot leverve 
vártak egy évet, hogy az kiszá-
radhasson. 

Teljesen kicserélték a tetőze-
tet (gerendáit és a cserepeket,) 
amely körben új esőcsatornát, 

a megújult külső vakolat pedig 
szép színezést kapott.

A kápolna körül védő-töltés és 
betonjárda épült. Új bejárati lép-
cső készült, kijavították és lefes-
tették a bejárati ajtót is. Belülre új 
padok kerültek, a szobor-tartók 
állványzatát is kicserélték.

Az Egyházközség finanszíroz-
ta a megújulás anyagköltségét, 
- amely 240. 000 Ft volt, míg a 
szakipari munkák 340.000 forin-
tos költségét a nemes adakozók 
vállalták magukra.

Nagylelkű adományozók segítették 
a kápolna helyreállítását

Megújult a kápolna



letben lévő vizesblokk állapota 
kritikussá vált. A korszerűtlen, 
a törvényi előírásoknál jóval 
nagyobb vizesblokk felújítása 
helyett célszerűbb lenne egy új, 
kisebb, a kor követelményeinek 
megfelelő WC-t kialakítani az 
épületen belül, a jelenlegi számí-
tástechnika terem egy részének 
átalakításával. A munkálatok 
becsült költsége hozzávetőle-
gesen 3millió forint, melyet az 
iskolafelújításra benyújtandó 
pályázatra korábban elkülönített 
összegből biztosíthatna az önkor-
mányzat. A képviselők egyhan-
gúlag támogatták a javaslatot.

Ugyancsak elfogadta a testü-
let a köztisztviselőket megillető 
szociális és egészségügyi juttatá-
sokról, kegyeleti támogatásokról 
szóló rendelet módosítását.

Az ülés végén a testület kije-
lölte a később létesítendő helyi 
hulladékudvar helyét (a majdani 
vállalkozói területen), és döntött 
az ún. hulladékszigetek létesíté-
séről. Mindezekre a regionális 
hulladékkezelési pályázat be-
nyújtása miatt volt szükség.

2004. május 27-i ülés

Az előző ülésen már szóba 
került, hogy a Széchenyi Village 
tulajdonosai szeretnék, ha az ön-
kormányzat tulajdonába átvenné 
a Village útjait. A testület akkor 
meghatározott néhány kritériu-
mot, melyet az üzemeltető cég is 
elfogadott, így az a döntés szü-
letett, hogy 80%-os beépítettség 
esetén a község átveszi a Village 
útjait, ha azok megfelelő állapot-
ban vannak.

Az Önkéntes Tűzoltó Egye-

sület beszámolójával folytató-
dott a munka. Ragats Imre az 
ÖTE vezetője elmondta, hogy 
2003-ban sor került az irodahe-
lyiség járólapozására, vizesblokk 
kialakítására, az ablakok, ajtók 
festésére. Köszönetet mondott 
az önkormányzat támogatásáért, 
és úgy vélte, talán sikerült egy 
újra fellendülő egyesület alap-
jait lerakni 2003-ban. A polgár-
mester asszony megköszönte a 
sok társadalmi munkát, melyet 
a tűzoltóépület felújítása során 
végeztek az önkéntes tűzoltók. 
A beszámolót a képviselők egy-
hangúlag elfogadták. 

Ugyancsak elfogadta a testü-
let a Nagycenki Sportegyesület 
2003. évi munkájáról szóló 
beszámolót, melyet Ivánkovics 
Ottó, az egyesület elnöke ter-
jesztett elő. Ő is megköszönte az 
önkormányzati támogatást, szólt 
a különböző szakosztályokban 
végzett munkáról, az elmúlt év 
eredményeiről. Kiemelte, hogy 
a sportkör igyekszik támogatók, 
szponzorok felkutatásával, illet-
ve rendezvények szervezésével 
anyagi feltételeit javítani. 

A helyi gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatokról szóló 
beszámoló tárgyalása követke-
zett ezután. Hegedüsné Mihály 
Éva családgondozó értékelésé-
ből kiderült, hogy községünk 
továbbra is jó helyzetben van 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
szempontból, köszönhetően a 
családok megfelelő anyagi hely-
zetének, a jelzőrendszer tagjai 
szoros együttműködésének, a 
gyermekvédelmi felelősök te-
vékenységének. A beszámolót a 
képviselők elfogadták.

Hazánk Európai Unióhoz 
történt csatlakozása miatt vált 
szükségessé a szociális rendelet 
módosítása. Ennek alapján el-
fogadta a képviselő-testület a 
normatív lakásfenntartási támo-
gatás bevezetéséről szóló elő-
terjesztést.

Az önkormányzat 100.000 
Ft erejéig támogatni szeretné a 
nagycenki fiatalok első lakás-
hoz jutását. A feltételek meg-
határozása kapcsán sok javaslat 
hangzott el, végül a testület úgy 
döntött, felkéri a jegyzőt, hogy 
készítsen egy rendelettervezetet 
és azt a következő ülésen terjesz-
sze elő. (A júniusi ülésen a ter-
vezet tárgyalásra és elfogadásra 
került, az érdeklődők a pontos 
feltételekről az önkormányzatnál 
kaphatnak felvilágosítást.)

Következő napirendi pontként 
a többcélú kistérségi társulások 
létrehozása került szóba. Ezek 
a társulások szociális, oktatási, 
egészségügyi, területfejlesztési 
feladatokat látnának el, ehhez 
pedig százmilliós nagyságrendű 
támogatást igényelhetnének 
a központi költségvetésből. A 
testület úgy döntött, hogy csatla-
kozik a Sopron-Fertőd Többcélú 
Kistérségi Társuláshoz.

A közoktatási törvény módo-
sítása miatt szükségessé vált a 
közoktatási intézmények szak-
mai programjainak átdolgozása. 
Az átdolgozott nevelési prog-
ram (óvoda), illetve pedagógiai 
program (iskola) elfogadása 
előtt a fenntartó köteles az adott 
intézmény vonatkozásában kom-
petens szakértő véleményét be-
szerezni. Ennek alapján az óvo-
da esetében Varga Endréné, az 

iskola esetében pedig Dr. Varga 
József közoktatási szakértőket 
kéri fel véleményezésre.

Pályázatot nyújt be a község 
a település környezetvédelmi 
programjának elkészítésére a 
Környezetvédelmi Minisztérium-
hoz. Az elképzelést egyhangúlag 
támogatták a képviselők. 

Ugyancsak elfogadásra ke-
rült a hulladékgazdálkodási 
terv elkészítéséhez szükséges 
pályázat benyújtása, melyet a 
Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium felé továbbít az 
önkormányzat.

A már eddig is működő 
Vízkincs alapítvány átalakítását 
célzó előterjesztést tett a Sopron 
és Környéke Víz és Csatornamű 
Rt. A kedvezőbb feltételek mi-
att a közalapítvánnyá alakulást 
javasolták, melyet községünk 
képviselő-testülete elfogadott.

A megyei önkormányzat kez-
deményezte a tulajdonában lévő 
közművek térítésmentes átadását 
a térségi vízműben tulajdonos 
önkormányzatok részére. Ezek 
alapján a Nagycenk térségi 
szennyvízelvezető és tisztító 
rendszer megyei önkormányzati 
tulajdonhányadának Nagycenkre 
vonatkozó része községünk 
birtokába kerül. A rendszer mű-
ködtetését továbbra is a Vízmű 
végzi, az önkormányzatnak 
bérleti díjat fizet a tulajdon 
használatáért. Az előterjesztést a 
testület elfogadta. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan 
idén is megállapításra kerültek 
a köztisztviselői teljesítmény-
követelmények alapját jelentő 
célok. Az előterjesztést a képvi-
selők megszavazták.

Környezetünk védelmében
Az elmúlt napokban új, nagy, kék színű konténerrel gazdagodott 

az Arany-patak melletti parkolóban, illetve a Kiscenki utcában a 
„nagy”-ház melletti szelektív hulladéksziget. 

Ez a legnagyobb méretű gyűjtő-edény a műanyag-palackok 
számára készült. A környezetükre igényes emberek már régóta várták 
ezt a konténert.

Sajnos előfordult, hogy nem a kukás edénybe tették a lakók a nagy 
üdítős flakonokat (mert az sok helyet foglal el!), hanem összegyűjtve 
elégették azt.

Ez a cselekedet ellentétes a környezetvédelmi törvényben leír-
takkal, valamint súlyosan szennyezi a levegőt, kellemetlen szagot 
árasztva. 

Mindezeket elkerülhetjük, ha ezután a kék színű konténerbe 
helyezzük ezt a fajta hulladékot.

Talán sokan hallották az elmúlt hetekben azt a hírt, hogy a hul-
ladék műanyag –palackokat Kína megvásárolja Magyarországtól fel-
dolgozás céljára. Bár nem tudni, hova kerül a cenki hulladékpalack, 
de ez még egy indok arra, hogy használjuk a konténert!

Reméljük gyakran megtelnek a konténerek, ami azt bizonyíthatja, 
hogy környezetünk érdekében hozzászoktunk az Európában 

régóta működő szelektív hulladékgyűjtéshez



Már a meghívó tartalma 
is jelezte, hogy az értékekre 
fogékonyabb számára érde-
mes kilátogatni a Castanea 
Környezetvédelmi Egyesület 
és az Árnika Erdei Iskola közös 
szervezésében az I. Hársfasor 
Nap rendezvényeire.

A világörökség részévé vált, 
történelmi fák övezte környe-
zetbe, a hársfasor közepére 
megálmodott esemény bővel-
kedett a tartalmas, szórakoztat-
va ismeretet nyújtó élmények-
ben, amelynek megnyitóján a 
Fertő-Hanság Nemzeti Park 
vezetője, Dr. Kárpáti László 
kifejezésre juttatta, hogy 
mennyire fontosak az ilyen fi-
gyelemfelkeltő és ismeretnyúj-
tó rendezvények.

A június 5-én, szombaton, 
délután 14 órakor kezdődő 
Hársvirág Ünnep a nagy-
cenki óvodások műsorával 
kezdődött, majd a fertőszép-
laki iskolások népi játéká-
val, és a Nagycenki Iskolai 
Színjátszókör előadásával 
folytatódott. 

Ezt követően rangos elő-
adóktól, egyenként 5-10 perc-
ben, érdekes, figyelmet fel-
keltő, elsősorban a hársfasorral 
kapcsolatos ismeretekhez 
juthattunk. Megtudhattuk az 
előadásokból, milyen hársfá-
kat ismerünk, azok hány évig 

élnek (a nagycenki hársak a 
maguk 250 évével még csak fél-
időben vannak), mely madarak 
és rovarok élnek a hársfasoron 
és környékén stb.

A ritka és szép természeti 
örökségünk és annak megóvá-
sa állt a középpontjában több 
előadásnak is, amelyet érdek-
lődéssel figyelt a hallgatóság.

Talán külön ki kell emel-
nünk a Nagycenki Általános 
Iskola 5. osztályos ta-
nulójának, Erdősi Ferencnek 
az előadását, amelyet felnőtt 

szakemberek segítségével a 
kastélypark faállományának 
felméréséről tartott rajzzal 
demonstrálva.

(Evvel az előadásával egy 
országos tanulmányi versenyen 
a 2. helyezést érte el.) 

Az allé közepén, jurta-sátor 
köré szerveződött műsorok 
és előadások színhelyét közel 
20, gondosan elkészített tabló 
vette körül, amelyek részben 
az elhangzott előadásoknak 
voltak a kísérői, de láthattunk 
Nagycenk természeti érté-
keiről, a kastélyparkban és a 
hársfasoron található madarak 
fényképeiről, a fafajtákról, 
levelekről… készített értékes 
tudnivalókat.

A kellemes délután folya-
mán, és az előadások közben 
különböző gyógyteákat kor-
tyolhatott a vendég, és a legkü-
lönfélébb mézekből (hársméz, 
gesztenyeméz stb.) kaphatott 

kóstolót. Népszerű volt még 
a fafaragó és a bőrdíszműves 
asztal is, ahol e népi mestersé-
gek alapjait ismerhették meg az 
érdeklődők.

A Castanea Környezetvé-
delmi Egyesület, annak 
társelnöke Szabó Miklós és 
munkatársai szívügyüknek 
érzik azt, hogy a nagycenki,- 
immár világörökséggé lett 
-természeti-történeti érték ne 
csak védett terület legyen. 
Mindent megtesznek azért, 
hogy a cenkiek sajátjuknak 
érezzék a fákat, a 2, 4 km 
hosszú hársfasort, megismer-
jék, szeressék, és megóvják 
unokáinknak. Ebbe az irány-
ba mutat a I. Hársfasor Nap, 
amely megérdemli a község 
részéről a támogatást ugyan-
úgy, ahogy azt is, hogy a 
következő alkalommal 2005-
ben, a személyes részvéte-
lünkkel demonstráljuk ezt a 
nemes szándékot.

Hársfasor-nap

Szépszámú közönség figyeli az előadásokat 
a természet eme ritka színhelyén

Bízunk benne, hagyománnyá válik ez a megemlékező ünnep a 
Világörökség nagycenki gyöngyszemének fennmaradásáért és ápolásáért 

Osztatlan sikert aratott Erdősi Ferike előadása, 
aki nem véletlenül ért el tehetségével országos eredményt is

Szabó Miklós erdőmérnök, 
akinek a fejében megszületett a 

Hársfasor-nap ötlete és programja

Legnagyobb sikere a hársfa 
méznek és a csalán-teának 

volt a kóstolók körében, 
mindenkinek jutott belőle.



Az egykori Bétamag tároló 
pajtáit a Lagerhaus Agrár-
kereskedelmi Kft bérli az 
elmúlt év óta. A bejáratnál el-
helyezett, és a címben jelzett” 
nyitva tartás” apropójaként 
kerestük fel Mitnyik János ügy-
vezető igazgatót, és kérdeztük a 
cég tevékenységéről, jövőjéről.

Mivel fogalakozik a Lager-
haus?

A Lagerhaus az auszriai 
Horitschonból indult, még a 40-
es évek elején. Mára már egész 
Ausztriát behálózza, elsősorban 
termény-felvásárlással, de autó 
és üzemanyag-kereskedelemmel 
is foglalkozik. 

Hogyan kerültek Magyaror-
szágra?

Magyarországról voltak pró-
bálkozások hogy Ausztriába 
vigyék a terményt.

A tőkeerős Lagerhaus ezek 
után próbálkozott először külföl-
dön- (Nagycenken) a megszűnő 
Bétamag telephelyén- terményát-
vevő hely kialakításával, ahol a 
fő tevékenységhez kapcsolódó-
an, pl. vetőmag, műtrágya, és 
növényvédő szer eladásával is 
foglalkoznak.

Milyen szolgáltatást kapnak 
a gazdák?

Az EU piacot nem könnyű 

megcélozni. Például nem egy-
szerű, ha a magyar gazda, a 
jó minőségű búzáját akarja 
Olaszországban értékesíteni. 
Cégünk segítséget tud nyújtani 
ebben, hogy a magyar „árú” 
kellő megbecsüléssel, jó áron 
legyen eladható, és hogy majd 
később többet tudjon visszaosz-
tani belőle a gazdáknak

Nem a gazdákat kizsákmány-
olva kell a terményt felvásárolni, 
hanem a gazdákat segítve, együtt 
élve velük. - ez a koncepció

Nem csak úgy tud támaszkod-
ni ránk a gazda, hogy felvásárol-
juk a terményét, hanem még a 
termelését is finanszírozzuk, 
igény szerint.

Rugalmasan alkalmazkodunk 
az aratási időszakhoz, ahogy a 
kiírásunkban is szerepel.

Addig vagyunk itt, ameddig 
arat a kombájn. Hogy a szállító 
járművek ne zavarják az utca 
nyugalmát, azért este 10 óráig 
szabtuk meg a határt.

Sajtoskálon is nyitottunk 
egy átvevő helyet, amely a 
nagycenki telepet 25-30 %-ban 
tehermentesíti, amely csökke-
nés a járművek számában is 
megmutatkozik.

Ezután csak kb. a Lövőtől 
északra eső területről szállítanak 
hozzánk átvételre gabonát.

Hogyan történik a betárolás?
Sem tárolás, sem tisztítás, sem 

szárítás nincs nálunk. Az osztrák 
filozófia szerint nem tárolás 
az, amikor egy nagy csarnokba 
beborítják a gabonát. Az óriás si-
lóban, Ausztriában -, ahol mi tá-
roljuk a gabonát -alulról hideg le-
vegővel ”megfújják” a terményt, 
amely 10-15 fokra hűl, közben a 
bogármentesítés is megtörténik. 
Tehát az átvétel után rövidesen 
a gabonát elszállítjuk, ezért 
november óta- ez idáig - szinte 
nincs járműforgalom.

Mit tervez a Lagerhaus Agrár-
kereskedelmi Kft a jövőben?

Már majdnem biztos, - mivel a 

tárgyalások befejeződtek,- hogy 
az osztrák tulajdonos megveszi a 
Bétamag Gyár utcai telephelyét.

Hosszú távra gondolkodik 
cégünk, nem cél a rövid idő alatti 
profittermelés. Nyugodtan hoz-
hatják az idén is a gazdák az áru-
ikat, mert nem fogunk rossz árat 
fizetni, amelynek a kialakításával 
egyelőre mindenki óvatos.

Bátran mondhatom, a gazdák 
elégedettek, szeretik az emberi 
szót, a korrekt elszámolást. 
(Tavaly, a búza árának emel-
kedésekor azok a gazdák is 
megkapták az emelt árat, akik 
még az áremelés előtt adták le a 
terményt (A. szerk.))

„Betakarításkor igény szerint…”

Kevesebb gabonaszállító tgk. lesz a Gyár utcában

A Lagerhaus Agrárkereskedelmi Kft két nagycenki dolgozója: 
Mitnyik János ügyvezető igazgató és az új munkatárs Cséry Katalin

VI. Nagycenki Művészeti Napok programja
2004. augusztus 6 – 15.

„Fiatal nemzedék a történelmi emlékhelyen”

Augusztus 6. PÉNTEK:
17.00 óra Múzeum: Művészeti Napok megnyitója
A Horváth & Lukács Galéria kiállításának megnyitása
18.00 óra Múzeum:  Magyar Akadémia Vonósnégyes 

hangversenye
DVOŘAK: F-dúr vonósnégyes

Augusztus 7. SZOMBAT:
18.00 óra Múzeum:  Magyar Akadémia Vonósnégyes 

hangversenye
SOSZTAKOVICS: 8. vonósnégyes
RAVEL: F-dúr vonósnégyes

Augusztus 8. VASÁRNAP:
18.00 szabadtér:  soproni „Pendelyes” néptáncegyüttes

„Czenki” Hársfa Néptáncegyüttes
Sopronkövesdi Kövirózsa Kulturális 
Egyesület

Augusztus 9.  HÉTFŐ:
18.00 óra Önkormányzat - Kultúrterem (Gyár u. 2.)

 EWALD Rézfúvósötös hangversenye 
 GLUCK, ALBINONI, BELLON, 
 KOETSIER ÉS ROBLEE MŰVEIBŐL.

Augusztus 11. SZERDA:
18.00 óra Múzeum:  Deák Margit Gyöngy (szoprán), 

Petrován Mária (zongora) Ária és dalest
Augusztus 12. CSÜTÖRTÖK:

18.00 óra Múzeum:  Varga Gábor (klarinét) és a Magyar 
Akadémia Vonósnégyes hangversenye
GIACOMO MEYERBEER: Quintett
ARTHUR BLISS: Quintett

Augusztus 14. SZOMBAT: 
18.00 óra Múzeum:  GuitArt Duó hangversenye klasszikus 

és XX. századi művekből
Augusztus 15. VASÁRNAP:

16.00 óra Szent István Templom: Petrován Mária hangversenye
  BACH, BUXTEHUDE, 

C. FRANK, LISZT MŰVEIBŐL
18.00 óra Múzeum:  Művészeti Napok zárása

Jandó Jenő (zongora), Varga Gábor 
(klarinét) és a Magyar Akadémia 
Vonósnégyes hangversenye
MOZART: Esz-dúr zongoranégyes
MOZART: Kegelstadt-trió

A műsorváltoztatás jogát a rendező fenntartja.
Jegyek és bérletek a Soproni Tourinform Irodában 

és a helyszínen vásárolhatók.



Emlékkönyv
A szerkesztő ajánlása

Az iskola könyvtárosaként legfőbb feladatom 
a kultúra, a műveltség, egyszóval az értékek gyűj-
tése, feltárása, őrzése és hozzáférhetővé tétele.

Milyen értékekre gondolok? Semmiképp 
sem a ma annyira jellemző hatalom és pénz-
vágyra, a szünet nélküli szórakozásra, melynek 
eltorzult képviselőivel leggyakrabban a szóra-
koztatóipar, az üzleti világ, a politika és a sport 
médiasztárjaiként találkozhatunk.

„A haza földje nem csak az elhunytak po-
ra, hanem szellemi és tárgyakban megjelenő 
hagyatéka”- olvashatjuk Széchenyitől. Az 
Emlékkönyv című kis kötettel ilyen értékek 
felé szeretném az Önök figyelmét irányítani.

Számomra a közösségüknek használni 
akarók és tudók és a tetteikkel bizonyítók je-
lentik az igazi értékeket. Nem volt nehéz ilyen 
személyeket találni Nagycenk közelmúltjának 
történetében:

A pedagógiai hivatást és a folytonos szakmai 
megújulást mély emberszeretettel és emberisme-
rettel művelő Rokop Alajosnét, Panni óvó nénit. 

A község múltjának és jelenének dokumen-
tumait, adatait fáradhatatlanul gyűjtő, rend-

szerező és feldolgozó, majd az eredményeket 
kötetekben rendelkezésünkre bocsátó volt 
iskolaigazgatót, Keszei Dénest.

A Széchenyi hagyatékot bemutató Emlék-
múzeum megteremtőjét, a Széchenyi-körök 
határokon túl is ható szervezőjét, dr. Környei 
Attilát.

A Széchenyi iránti olthatatlan szeretet és 
hit, a máig sugárzó hagyaték avatott ismerőjét 
és lelkes hirdetőjét, a Mauzóleum országosan 
ismert és tisztelt gondnokát Pölcz Istvánt, 
Pista bácsit.

A kötet, melyben a hozzátartozók, barátok 
és munkatársak szerető és értő visszaemlé-
kezései olvashatóak, szépen fogy, a nagy-
cenkiek örömmel fogadták. Megvásárolható a 
Polgármesteri Hivatalban, a Széchenyi István 
Emlékmúzeumban és a Nagyboltban.

Szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe, 
egyúttal kérem az idősebbeket, adják az ifjab-
bak kezébe. Lackner Kristóf gondolatai jutnak 
végül eszembe:

„Erkölcsi kötelesség az elődöktől átvett 
szellemi örökséget újabb szellemi kincsekkel 
gyarapítani. Csak így lehetünk méltók az átvett 
hagyatékhoz.”

Szabó Attila
az Emlékkönyv szerkesztője

Nagycenk közelmúltjának négy meghatározó 
személyiségére emlékezik e gazdagon 

illusztrált kiadvány

Akiket vártunk
Turi Richárd 

(Szülők: Presits Beáta és Turi Tamás)
Lukács Barbara 

(Sz: Garami Mónika és Lukács Krisztián)
Péter Dorina 

(Sz: Béli Rita és Péter Csaba)
Jáni Richárd Levente 

(Sz: Pataki Gabriella és Jáni Tibor)

Akiket gyászolunk
Ferling Ilona (özv. Wagner Ferencné) 81 é.
Kolosits Sarolta (Varga Andrásné) 78 é.
Smudla Kálmánné (Zubrits Anna) 85 é.

(eltemetve Tatabányán)

Anyakönyvi
hírek

II. Hársfa Fesztivál
2004. május 15-én második alkalommal 

rendezte meg népzenei, néptánc fesztiválját 
a „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület. A tava-
lyi rendezvényhez képest idén kevesebb volt 
a fellépő csoportok száma, - így módunk volt 
alaposabban megismerni az együtteseket- vi-
szont örömteli módon az érdeklődők teljesen 
megtöltötték a Községháza nagytermét. 

Először szerepelt a fesztiválon az Énekes 
Lenke Hagyományőrző Néptánccsoport 
Vitnyédről, és szintén első alkalommal látogat-
tak el hozzánk a dunaszerdahelyi néptáncosok 
nemzetközivé téve ezzel a rendezvényt. Az 
elmúlt évhez hasonlóan nagy sikert aratott a 

A fesztiválon első ízben fellépő dunaszerdahelyi 
táncosok nagy közönségsikert arattak.

Először láthattuk vendégül az évek óta működő 
vitnyédi Énekes Lenke Hagyományörző 

Néptánccsoportot.

A cenki táncosok mûsora nyitotta 
és zárta a fesztivált

Ezúttal is jól vigyáztak az üvegekre (és azok 
tartalmára) a kövesdi lányok, asszonyok

Sopronkövesdi Kövirózsa Kulturális Egyesület 
felnőtt és ifjúsági csoportja és citerazenekara is. 
Ne feledkezzünk el persze a cenki táncosokról 
sem, akik ismét jó házigazdának bizonyultak 
és színvonalas produkciókkal örvendeztették 
meg a közönséget. A fesztivált közös vacsora 
zárta, ahol a csoportok tagjainak lehetőségük 
nyílt jobban megismerkedni egymással. 

A szervezők nevében ezúton is szeretnénk 
köszönetet mondani mindenkinek, aki felaján-
lásával, anyagi, erkölcsi támogatásával, vagy 
más módon hozzájárult a fesztivál sikeres 
megrendezéséhez. Reméljük, hogy jövőre ha-
sonlóan színvonalas, s - ha a tárgyi, anyagi le-
hetőségek megengedik- még nagyobb szabású 
rendezvénynek adhat otthont településünk.



folytatás az első oldalról

Aki akart még egy utólsó stemplit kaphatott bárhová, a határőröktől 
emlékbe.

Gazdag műsorral kedveskedett a község a jelenlévőknek. 
Felléptek e Nagycenki Mazsorettek a kisiskolások tánccsoportja, 
a Czenki Hársfa Néptáncegyüttes, és a Sopronkövesdi Kövirózsa-
táncegyüttes. A sátor mellett a híres testvérközségi fúvószenekar 
adott koncertet az addigra már tömegesen érkező nagycenkiek-

nek. (Becslések szerint összesen több, mint ezren fordultak meg 
a nap folyamán a határátkelőnél.)

De az ünnep mit sem ér evés és ivás nélkül – gondolhatják. Ez 
így is van, és erről a két község összefogva gondoskodott. Az üdítő-
italokról, borról sörről a deuschkreutziak az evésről a nagycenkiek 
gondoskodtak.  (közel 600 adag fogyott el a gulyásból.)

Mindent egybevetve, nagyon sajnálhatja, aki kihagyta ezt az ese-
ményt, mert aki jelen volt történelmi pillanat, és egy jó hangulatú 
ünneplés részese lehetett.

A ünnepi köszöntőbeszédek a két országot elválasztó, 5-10 méter széles 
bozótosban kialakított  kavicsozott átjáróban hangzottak el

Az éj leple alatt, a deuschkreutziak által ajándékozott emlékfát hivatalosan 
is „elültették” a két község vezetői

A sok fellépő táncos együttes közül a 
Nagycenki Mazsorettek is nagy sikert arattak

A cenki gulyás szervírozásában a Polgármesteri Hivatal és az 
Óvoda összes dolgozója részt vett a nagy „kereslet” miatt 

A deutschkreutzi iskola igazgatója és a cenki iskola tanára Rozmán 
Orsolya egyeztetnek a két iskola együttműködéséről

A két sátorban nem jutott mindenkinek ülőhely, 
aki kilátogatott az ünnepségre



Az eddigi ifjúsági küzdelmek közül 
a mostani sikerült a legizgalmasabbra, 
mivel a nagycenkiek mellett több vidéki 
indulónak is szurkolhatott a közönség, 
akik méltó ellenfelei voltak a cenkieknek. 
Az első három helyezésért nagy küzdelem 
folyt, végül az egyre kiforrottabban ver-
senyző hazai Bán Norbert nyert 46 ponttal. 
A második helyen az újkéri Kránicz Péter 
végzett, csupán egy ponttal lemaradva a 
győztestől, a harmadik pedig a szintén 
újkéri Nemes Péter lett. Mindhármuknak 
serleg lett a jutalma, de a többiek sem 
búslakodtak, hisz ők is kaptak egy-egy 

pólót, érmet és oklevelet. A dobogósok-
nak és a többi hét indulónak is szívből 
gratulálunk, ügyesek voltak! A Nagycenki 
Önkormányzatnak és a Wesselényi Miklós 
Sport Közalapítványnak köszönjük a tá-
mogatást, a Nagycenki Iparos Körnek és a 
közreműködőknek pedig a segítséget.

A május elsejei sportnapot a két évvel 
ezelőtti hagyományt felelevenítve szkander-
verseny zárta. A már „emelkedettebb” han-
gulatban láthattunk néhány parázs csatát is, 
de végül mindenkinek sikerült feldolgoznia a 
vereséget, hisz ebben a versenyben csak egy 
győztest ünnepelhettünk. Csapó Szilárd sem 

bal, sem pedig jobb karral nem talált legyőzőre, 
így az ő jutalma is egy gravírozott serleg lett. 

Itt szeretnénk a Sportegyesület nevében 
megragadni az alkalmat, hogy megköszön-
jük a szkanderasztal elkészítését Fekete 
Gyurinak, Asztalos Gyulának, Marton 
Ferencnek és a Nagycenki Iparos Körnek. 

A sporteszköznek a Sportcsarnokban 
tudtunk biztonságos helyet biztosítani, ahol 
természetesen bárki gyakorolhat a következő 
versenyeinkre.

Ivánkovics O.

SPORT

Motocross Szakosztály:
A szakosztály tagjai több bajnokság-

ban is indultak ebben a szezonban. Réti 
Krisztián a 65 illetve a 85 ccm-es géposz-
tályban az 5. helyet szerezte meg úgy, hogy 
pl. a legutóbbi futamon, Kiskunlacházán a 
3. helyről volt kénytelen feladni a versenyt 
géphiba miatt.

Endi pedig szakosztályvezetőként a 250 
ccm-es géposztályban versenyez továbbra 
is, a felnőtt kategória I. osztályában, ahol a 
10. helyet sikerült megszereznie.

Mindkét remek eredményhez gratulá-
lunk!

Újságot írta és szerkesztette: 
Bugledich Attila és Keszei István

Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Nagycenk
Szedés: Stamp Design, Sopron

Erõs Ifjak Versenye 2004. május 1.

Horváth Endre „Boni” 
halálának elsõ évfordulójára

Könnyes szemmel állunk meg sírod-
nál, nem szólhatsz, de mi érezzük, 
hogy bennünket hívtál.
Szólítunk, de a néma sír felel, szí-
vünkben Te örökre létezel!
Az idõ repül tova, de mi Téged nem 
feledünk soha!
Szeretettel a nagycenki motorosok:

Ragats Roland, és szülei

Nemcsak farönknyomásban, de összetettben 
sem talált legyőzőre Bán Norbert

Május 1.
A május 1-i majális a szokott jó han-

gulatban telt. A hagyományos sportesemé-
nyek (labdarúgó mérkőzések, sorversenyek, 
Erős Ifjak Versenye) mellett ismét sokan 
sütöttek-főztek, az elkészült finomságokat 
pedig szorgalmasan fogyasztotta a szépszá-
mú érdeklődő. A szervezést ezúttal is magára 
vállaló Iparoskör ezúton is köszöni minden 
közreműködő segítségét. A rendezvény során 
befolyt összeget idén a Polgárőrség támoga-
tására ajánlotta fel az Iparoskör.

I. Sportbál
Ez év április 11-én első alkalommal sikerült 

olyan eseményt megvalósítani, ami a nagy-
cenki sportolók tevékenységét volt hivatott 
segíteni. A nagyszerű összefogás meghozta a 
gyümölcsét, a hajnali négy óráig tartó mulat-
ság alatt mindenki jól érezhette magát, a bevét-
elből pedig 12 db melegítőgarnitúrát tudtunk 
beszerezni az általános iskolások számára.

Nagyon köszönjük a Nagycenki Önkor-
mányzatnak, a Nagycenki Iparos Körnek, 
és minden közreműködőnek a segítséget, a 
rengeteg tombolafelajánlást. Reméljük, hogy 
jövőre is sikerül megrendeznünk a locsoló-
bált, hasonló lelkesedés és siker közepette.

Labdarúgó szakosztály:
A 2003/2004-es bajnoki idény előtt több 

változás történt a felnőtt csapat keretében. Az 
átalakított együttes a középmezőny pozíciói-
nak egyikét célozta meg, ami végül sikerült, 
hisz a csapat 37 ponttal a 9. helyen zárta a 
bajnokságot. Azonban el kell mondani azt 
is, hogy az őszi, viszonylag kiegyensúlyo-
zott szereplés után tavasszal hullámvölgybe 
került a gárda, és újból felszínre kerültek 
azok a morális, fegyelmezettségi problémák, 
melyek miatt egy évvel ezelőtt néhány 
játékostól megváltunk. A következő idény 
legfontosabb feladata az lesz, hogy egy a 
pályán és pályán kívül is fegyelmezettebb, 
összetartóbb közösséget alakítsunk ki, mely 
méltón képviseli a községet a bajnokságban. 
Ha ez sikerül akkor a bajnokság egyik meg-
határozó csapatává válhat Nagycenk. Ezeket 
a feladatokat már egy új edző irányításával 
kell megoldani, hisz Csorba János nyolc évi 
sikeres –örömteli és csalódást keltő pillana-
tokat is hozó- munka után úgy döntött, hogy 
nem folytatja tovább a munkát a kispadon. 
Elhatározásában döntő szerepet játszottak 
a fentebb már említett vissza-visszatérő 
morális gondok. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni neki a nagycenki labdarúgásért tett 
fáradozásait, és reméljük a későbbiekben sem 
szakad el a cenki focitól. Az új szakvezető 
személye még nem ismert, több jelölttel is 
folytak, folynak megbeszélések. Az új baj-
noki szezon augusztus közepén kezdődik, 
így július második felében már felkészülési 
mérkőzéseket játszik a gárda. Szólni kell 

még a tartalék együttesről is, amely 53 pont-
tal a 7. helyen végzett a bajnokságban. A fi-
atalok évről évre az élmezőnyben végeznek, 
reméljük a jó szereplés tovább folytatódik, 
bár ismét többen „kiöregszenek” az ifiből, 
így újfent szükséges lesz fiatalabb játéko-
sok beépítése a csapatba. A tárgyi feltételek 
továbbra is adottak mindkét csapat számára 
a jó szerepléshez, ezt bizonyítja, hogy két 
új mezgarnitúrával gyarapodott az egyesület 
a Szetmár Ingatlanfejlesztő Kft. illetve az 
Ethofer Kft felajánlása révén.

Szeretnénk, ha a labdarúgó pálya körül 
a 2004/2005-ös idénytől kezdve minél na-
gyobb számban kihelyezhetnénk azon vál-
lalkozások emblémáját, akik a Nagycenki 
Sportegyesületet támogatják. Az első évben 
a támogatás tejles összegét a reklámtáblák 
elkészítésére fordítjuk (kb. 100 cm x 80 cm), 
aminek költsége 20.000,-Ft. Jelentkezésüket, 
kérdéseiket szívesen fogadjuk a 30/520-82-71-
es telefonszámon, amit előre is köszönünk.

Az általános iskola focicsapata 
az új melegítőkben


