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NAGYCENK KÖZÉLETI LAPJA

Év végi polgármesteri beszámoló
A 2013. november 28-i közmeghallgatáson elhangzott beszámoló kivonata.
Tisztelt Nagycenkiek!
Szeretnék beszámolni Önöknek az
önkormányzat 2013-as munkájáról,
külön szeretnék szólni a költségvetésrõl,
az adóváltozásról, a fejlesztésekrõl, a
hulladék-gazdálkodásról, az új
szennyvíztisztítóról, majd végül
önkormányzat eddigi munkáját
összevetni a választási ígéreteimmel.
A költségvetésrõl röviden:
A költségvetés bevételi oldalát három fõ
csoportra osztanám, természetesen nem
pénzügyi elszámolási szabályok szerint,
hanem a számadatok könnyebb megértése
érdekében. Az egyik ilyen csoport lehetne
az állami támogatások és a mûködésre
átvett pénzeszközök. Ezek szolgálják a
kötelezõen ellátandó önkormányzati
feladatokat, összegüket meghatározza az
ellátandó feladatok száma, a település
létszáma, szociális helyzete, a
mûködtetett
intézmények száma.
A bevétel összege ennél a csoportnál szinte
pontosan tervezhetõ, mely az idén
alacsonyabb összeg mint az elõzõ években,
mert az iskolát állami fenntartásba adtuk,
annak minden költségét az
intézményfenntartó központ fedezi.
Az idei összeg 193 millió forint, mely teljes
mértékben nem fedez minden ide tartozó
kiadást, pótolni kell a helyi adóbevételekbõl.
A másik csoport az adóbevételeket
tartalmazza, mely az önkormányzati
adókat és az államtól átengedett gépjármû
adó 40% -át jelenti. Ezek összege 57 millió
forint. Tervezése az elõzõ évi adó bevétel
alapján történik és kisebb eltéréssel
ez az összeg bevételre is kerül.
A harmadik csoport az ingatlan értékesítés,
földbérlet, lakás és üzletbérlet. Ennek a
tervezett összege 29 millió forint. A
költségvetés készítésénél mérlegelünk
minden lehetséges értékesítést, de annak
a teljesülése az év folyamán kialakult
helyzettõl függ. Az idei évben ebbõl
13 millió forintot sikerül bevételként
realizálni. A költségvetés fõ összege
279 millió forint bevétellel volt tervezve.
A kiadási oldalon megjelennek az
intézményeink költségei, a közös
önkormányzati hivatal, az óvoda, a
konyha, a sportcsarnok, a falugazdálkodás,
közvilágítás, utak, parkok, zöldterületek

karbantartása, a szociális ellátás,
segélyezés, egészségügyi ellátás,
különbözõ szervezetekhez tartozás
tagdíjai, a faluban mûködõ civil szervezetek,
egyesületek támogatása, a különbözõ
fejlesztések, és tartalékok képzése.
A kiadási oldalon a kötelezõen ellátandó
feladatokra minden körülmény között
biztosítani kell a fedezetet, az önként
vállalt feladatokat meg a bevételek pontos
ismeretében körültekintõen, fontosságukat
sorba állítva lehet megvalósítani.
A felelõs gazdálkodásnak véleményem
szerint csak így lehet megfelelni. A
költségvetés kiadási oldala 100 sorból áll,
ezeket én nem kívánom most felsorolni,
de a fejlesztésekrõl és a tartalék képzésrõl
részletesen késõbb beszámolok.
Elõbb viszont a bevételi oldalt meghatározó
adóbevételekrõl, az
adóváltozásról:
2013.01.01-tõl módosítottuk az
adórendeletünket, a lényege elsõsorban
nem az adók mértékének emelésére, az
adóterhek növelésére irányult, hanem a
településünk területén hatályos helyi adók
átalakítása során, a vagyoni típusú adók
esetében, az adóztatni kívánt adótárgyak
differenciált mértékû adóztatása, valamint
a kommunális adó esetében az adóterhelés
egységesítése a magánszemélyek körében.
Részletesen az egyes adónemekrõl
néhány gondolat: Építményadó:
2013. január 1-tõl megszûnt a
magánszemélyek gépjármûtárolója utáni
építményadó fizetési kötelezettség. Ez
éves szinten egy átlagos garázs esetében
3-4000ft adócsökkentést eredményezett.
Az adó mértékét viszont 160ft/m-rõl
200ft/m-re emeltük, melyet a településen
mûködõ ipari, mezõgazdasági,
kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások
fizetnek. Ez a kedvezmény és emelés
körülbelül kiegyenlítette egymást,
így az adóbevételünk ebben az
adónemben teljesítette a 2012-est.
Telekadó: Ebben az adónemben
bevezettük a differenciált adómértéket,
ezzel párhuzamosan pedig a lakóházzal
beépített telkeket adómentessé tettük.
Ez ismét jelentõs, egyes adózóknál
3-4 ezer Ft adócsökkentést jelentett.
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Advent Nagycenken 2013
december 7., szombat 19 h:

„Adventi áhítat” címmel
a nagycenki templomi kórus és
vendégeik mûsora a templomban.
Karvezetõ: Kiss Vidor
december 14., szombat 15 h – 19 h:

Adventi vásár és koncert (17.30)
a Széchenyi kastélyban.
A vásárban fellépnek a nagycenki
Óvoda nagycsoportosai, a nagycenki
Általános Iskola diákjai,
és a petõházi Nefelejcs Nyugdíjasklub
tagjai is karácsonyi mûsorukkal.
A vásár ideje alatt a gyerekeket
a múzeumban adventi játszóház várja.

A koncerten (17.30-tól) fellépnek:
- Kuzsner Péter zongoramûvész
- Eugiene Russo zongoramûvész és
tanítványai, a bécsújhelyi
konzervatórium diàkjai
- a Nagycenki Templomi kórus
(vezényel Kiss Vidor)
- Élõ Máté
A koncert után puncs és pálinka
a Friends of Europe Nagycenki
Csoportja felajánlásaként
december 21., szombat 17 h:

Pásztorjáték a templomban.
A mûsor összeállítója: Szabó Zsoltné

Áldott
Karácsonyt
Kívánunk
minden
olvasónknak!

Év végi beszámoló
A befektetési céllal vásárolt és birtokolt
telkek adómértékét jelentõsen megemeltük,
ezzel kettõs célunk volt. Az egyik az
adóbevétel növelése, a másik az ösztönzés
a telkek értékesítésére, beépítésére, és ezzel
a falu fejlõdésének elõmozdítása.
Az adóbevétel 10 millió forinttal
emelkedett ebben az adónemben.
Magánszemélyek kommunális adója:
2013.01.01-tõl megszüntettük a 2000ft
adókedvezményt, és az adó mértékét
8000ft-ról 9000ft-ra emeltük. Ez lényegében
3000ft adóemelést jelentett lakásonként,
ugyanakkor az adózók jelentõs részénél
az építmény és telekadóban történt változás
kompenzálta a tényleges befizetendõ éves
helyi adót. Ebben az adónemben
1 700 000ft-tal emelkedett a bevételünk.
Az adóátrendezéssel kapcsolatosan
kisebb észrevételek voltak, de ezek
olyan kis mértékûek, hogy testületi
vizsgálatot nem igényeltek.
Ezek után az ebben az évben végrehajtott
fejlesztésekrõl tájékoztatnám Önöket.
Az óvodai konyhában az óvodavezetõ
asszony kérésére a fõzõ és sütõ tûzhelyeket
kicseréltük, költsége 1,6 millió forint volt.
A Leader egyesülethez beadott
falumegújítási pályázatunk nyert 14
millió forint nettó támogatást, így teljesen
megújíthattuk a községháza elõtti parkolót
és az orvosirendelõ melletti parkot. Az
egész beruházást kifizettük saját erõbõl,
mely áfával együtt18 millió forint volt.
Plusz költség volt a villanyoszlop cseréje,
mert ezt nem támogatták a pályázatban,
valamint a parkoló és a park közötti út
aszfaltozása is. Összesen 20 millió forint
fejlesztés történt ezen a területen,
melybõl 14 milliót a kifizetési
kérelem elbírálása után visszakapunk.
A park megújítását nagyon sok dícséret és
bírálát is érte. Kérem azokat akiknek nem
tetszik a park átalakítása, hogy érezzék
sajátjuknak, mert hiszen mindnyájunknak
épült, és akkor mint a saját gyermeket
biztosan a legszebbnek fogják látni.
A Gyár utca burkolatát, ahol nagyon
szükséges volt, ott kátyúztattuk.
Költsége 2 millió forint volt.
A Dózsa krt-i telkek villany közmûvel
való ellátását az EON-nál megrendeltük,
és ki is fizettük. Költsége 6 millió forint volt.
A községben hosszú évek óta tartó ügy
egy horgásztó létesítése, másfél év
ügyintézés után végre szeptember végén
aláírtuk az adás-vételi szerzõdést a
Nemzeti Földalapkezelõvel, és a
vételárat és az átírási illetéket ki is fizettük,
ami összesen 2 millió forint volt.
A horgásztó megépítését az idei évben
megalakult horgászegyesület fogja
elvégezni, (az egyesület már eddig is
rengeteg társadalmi munkát végzett a
területen) a tagok által egyenként
befizetett 95 000ft tagdíjukból. A tagok
létszáma megközelítette a 60 fõt.

Szintén hosszú évek óta húzódó ügy volt,
a Vízmû részérõl egy tartalék kút fúrása,
melyet csak önkormányzati területen
végezhettek el. Ezért lebonyolítottunk
a tavalyi évben egy földcserét a Széchenyi
Mezõgazdasági Szövetkezettel, így
lehetõséget biztosítva
a kút fúrására.
A kút fúrása megtörtént, ezzel
biztonságba került Nagycenk vízellátása,
és 20 millió forinttal növekedett az
önkormányzat vagyona. A beruházás
költségét a Vízmû fizette a bérleti díjunkból.
Elindítottuk a rendezési tervünk teljes
felülvizsgálatát, felhívtuk az Önök
figyelmét, akinek a saját ingatlanjával
vagy a településsel kapcsolatosan javaslata,
észrevétele van tegye meg, mert most
van lehetõség ezeket beépíteni az új
rendezési tervünkbe. Sokan éltek a
lehetõséggel, a rendezési terv jelenleg
az elsõ szakhatósági felülvizsgálaton
megy keresztül. A rendezési terv költsége
3,8 millió forint ennek nagyobbik
részét jövõre kell majd kifizetni.
A Megyei Rendõrkapitánysággal
folytattunk tárgyalásokat a Széchenyi tér 3.
alatti önkormányzati tulajdonú, ám a
rendõrség bérlõ-kijelölési jogában álló
ingatlan további sorsáról. A tárgyalások
eredményeként a részünkrõl felajánlott
másik két lakást a kapitányság elfogadta,
a megállapodást aláírtuk, de a Megyei
Rendõrkapitányság ellenjegyeztetni
elküldte az Országos Rendõrkapitányságra,
onnét még nem érkezett vissza. Amikor
a megállapodás visszaérkezik, akkor a
Képviselõ-testülettel megtárgyaljuk
az értékesítés lehetõségeit.
Az eddig leírtak szerint az idei évben
összesen 32 millió forint fejlesztést
hajtottunk végre és fizettünk ki.
Jelenleg 28 millió forint van a számlánkon,
melyek biztosítják a jövõ évre tervezett
fejlesztések nagy részéhez a forrást.
A következõ évben a Dózsa krt-i
telkeket kell víz- és csatorna közmûvel
ellátni. A tervezés megtörtént, a vízjogi
létesítési engedélyt még nem kaptuk meg.
A beruházás teljes költsége bruttó
19 millió forint, a teljes összeg a
rendelkezésünkre áll, a kora tavaszi
idõben a kivitelezés megtörténik.
Ugyancsak ezen a területen kell egy
20kv-os vezetéket áthelyeztetnünk, mert
teljesen átszeli a lakóparkot, és így nem
élhetõ, nem értékesíthetõ a terület. Ezt még
az EON hálózati közmû építése elõtt el kell
végeztetni, a tervezés megtörtént, az építési
engedély megvan, a 8 millió forint bruttó
bekerülési költség szintén rendelkezésre áll.
A Leader egyesülethez nyújtott be
pályázatot a Nagycenki Sportegyesület a
sportcsarnok területén egy tenisz pálya
építésére, atlétikai futó pálya építésére,
alumínium labdarúgó kapuk felszerelésére,
sportpálya korszerûsítésére. A pályázat 13
millió forint bruttó támogatást nyert, a
kivitelezést és a pályázat teljes

elõfinanszírozását az önkormányzat
fogja végrehajtani a következõ évben, a
faluközponti pályázat kifizetését követõen.
Szintén a Leader egyesülethez nyújtott be
pályázatot a Friends of Europe egyesület,
alkotóház kialakítására, az államtól kapott
Kiscenki utca 20 alatti, ú.n. intézõházból.
A pályázat jelenleg még elbírálás alatt van,
amennyiben nyer, akkor szintén egy
együttmûködés keretében az önkormányzat
fogja elõfinanszírozni, és a kivitelezést
lebonyolítani. Ennek a költségére majd a
sportpályázat kifizetése után lesz fedezet,
ezért jövõre nagyon intenzív munkatempóra
lesz szükség, hogy minden pályázat
végrehajtható, megvalósítható legyen.
Röviden szeretnék beszámolni
a hulladékgazdálkodásról is:
Az Uniós elvárásoknak megfelelõ
hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése
érdekében Sopron és térségének települései
létrehoztak egy önkormányzati társulást.
Ez a társulás pályázatot nyújtott be az
Európai Unio Kohéziós Alapjához
hulladéklerakó és elbánó rendszer létrehozására.
A pályázat elemei, új hulladéklerakó
építése Cséren, hulladékválogató-rendszer
kiépítése Harkán a régi lerakó helyén, az
illegális szeméttelepek rekultivációja, és
hulladékgyûjtõ udvarok építése tizenegy
településen. Az egyik ilyen hulladék udvar
Nagycenken kerül kiépítésre, az ipari
parkunk azon telkén, melyen az
önkormányzat 2008-ban kijelölte.
A hulladékgyûjtõ udvar létesítésének a célja ,
hogy a háztartásokban keletkezõ hulladékok
újrahasznosításra kerüljenek, és ezáltal
csökkenjen a lerakásra kerülõ hulladékok
mennyisége. Az udvar feladata a lakosság
által szelektíven gyûjtött és beszállított
hulladék átvétele, és a rendszeres elszállításig
történõ szelektív tárolása. A hulladékgyûjtõ
udvar egy térburkolattal ellátott, körbekerített
és nyitvatartási idõben felügyelettel
rendelkezõ telep lesz. A hulladék elhelyezése
fedeles konténerekben történik.
Kilencféle hulladék helyezhetõ majd el,
így lesz mûanyag, lom és fa, háztartási
elektronikai, üveg, építési és bontásitörmelék, fém, papír, textília, és
gumiabroncs konténer. A hulladékgyûjtõ
udvar teljes egészében Uniós pénzbõl
valósul meg, így teljes mértékben meg kell
hogy feleljen az Uniós követelményeknek.
A jövõ évben megépül és ezáltal a
folyamatos lomtalanítás a
településünkön megoldottnak tekinthetõ.
Az illegális szeméttelepünk rekultivációja
ennek a pályázatnak köszönhetõen
megtörtént, szakszerûen, gyönyörûen
természetbe illesztették a területet.
A Cséri hulladéklerakó építése
folyamatosan történik, a jövõ év
végére üzembe helyezik.
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos
még, hogy az év elején szemétszállító
szolgáltatót váltottunk, a Rekultiv kft
helyett az STKH végzi a faluban a szemét

Év végi beszámoló
elszállítását. Erre azért volt szükség, mert
ez a cég a Sopron és Térsége
Hulladékgazdálkodási Társulás tulajdonába
került, vagyis a mi önkormányzatunk is
tulajdonosa ennek a cégnek. Nagyon sok
nehézséget okozott és okoz ez az átállás
a hivatalunknak és az önkormányzatunknak,
de felelõsen gondolkodó emberek lévén
pontosan tudjuk hogy a gyermekeink,
unokáink jövõje érdekében áldozatot kell
hozni mindenkinek a hulladék biztonságos
elhelyezéséért, kezeléséért, feldolgozásáért.
Röviden az új szennyvíztisztító építésérõl.
Öt település, Nagylózs, Pereszteg, Pinnye,
Sopronkövesd és Nagycenk létrehozta az
Ikvamenti Szennyvíztisztító Létesítése
Önkormányzati Társulást. A társulás
létrehozásának célja KEOP pályázaton
történõ indulás, mely pályázat keretében a
társult települések szennyvízének
tisztítására egy új, korszerû telep
létrehozására válik lehetõség Nagylózson.
A tisztító megépülése után a nagycenki
telep üzemen kívül kerül, és valószínûleg
elbontják. A pályázatnál kiválasztásra került
a kivitelezõ cég, megvan a mûszaki ellenõr,
megvásároltuk a területet, az engedélyekre
várnak és indul a beruházás. Jövõ évben
megépül, és 2015 tavaszán próbaüzembe
helyezik, a szennyvíz folyásirányát
megfordítják, új átemelõ szivattyúk
beépítésével. Ennél a pályázatnál az
önrészt a Soproni Vízmû Zrt biztosítja.
Amennyiben ez megvalósul, egy komoly
probléma oldódik meg Kiscenken, a
sokszor elviselhetetlen bûz megszûnik.
Ezek után az önkormányzat
mûködését szeretném vizsgálni
a választási ígéretek tükrében.
Ígéretem volt:
A település
rendezettségének gyökeres változása.
Az elmúlt két évben teljesen megújult a
Széchenyi terünk és a faluközpontunk.
Az elhanyagolt területek kitisztítását
tovább folytattuk, és folyamatos
nyírással azóta is karbantartjuk.
Ígéretem volt: nyugodt hivatali légkör
megteremtése, a felesleges
bürokrácia megszüntetése.
Létrehoztuk Nagycenk központtal
Pereszteg és Fertõboz csatlakozásával a
Közös Önkormányzati Hivatalt, melynek
vezetõje Percze Szilvia jegyzõ asszony.
Az átállás nagyon sok feladatot adott a
hivatalnak és az önkormányzatnak, ennek
ellenére a munkahelyi légkõr kiváló,
jó érzés naponta munkába jönni.
Az önkormányzati munkában is a nyugodt,
higgadt légkör a jellemzõ, a határozatok
száma az idén sem éri el a százat, míg
ez évekkel ezelõtt 200-300 között mozgott .
Úgy érzem az ígéret nem csak ígéret maradt.
Ígéretem volt: A kicsinyesen takarékos
gazdálkodást, a fejlõdést elõtérbe helyezõ,
fegyelmezett gazdálkodás fogja felváltani.

A fejlesztések felsorolásánál már
említettem az idén végrehajtott
beruházásokat, melynek együttes összege
32 millió forint volt, és a bankszámlánkon
van 28 millió forint. A kuporgatás helyett
megfontolt gazdálkodást folytatunk.
Ígéretem volt: Helyi rendezvények
rendszerbe szervezése, civil szervezetekkel,
egyesületekkel, egyházzal,
vállalkozásokkal jó kapcsolat kialakítása.
Kettõ egyesület is pályázatot adott be
falumegújításra együttmûködve az
önkormányzattal. Horgásztó létesítésében
szintén együttmûködünk civil egyesülettel.
Februárban sikeres bált szerveztünk az
egyházzal közösen, a templom belsõ felújítására.
A Pereszteg-Nagycenk közötti úgynevezett
vízállói út járhatóvá tételében
megbeszéléseket folytattam gazdákkal,
vállalkozókkal, és ígéretet kaptam tõlük,
hogy anyagiakban hozzájárulnak a
költségekhez. Ez az ígéret is megvalósult.
Nagyon sok még a megoldandó feladat
és sokan ezek alapján negatív véleményt
fogalmaznak meg a munkánkról, és
valahol biztos
nekik is igazuk van.
Én a kritikák ellenére továbbra is ezt az
utat fogom járni, türelem, alázat, kitartás
fogja jellemezni az elkövetkezõ év
munkáját is. Köszönöm az Önkormányzati
képviselõk, alpolgármesterek, jegyzõ
asszony,
hivatal munkatársainak és
az önkormányzat összes alkalmazottjának
az egész éves munkáját, amivel szolgálták
Nagycenk minden lakosát!
Megtiszteltetés egy ilyen csapat
v e z e t õ j é n e k
l e n n i .
Tisztelettel kérem önöktõl is a türelmet,
a megértést, és Kennedy elnök híres
beiktatási beszédének egy mondatát
ajánlom mindnyájunknak: Ne azt kérdezd
mit tehet a hazád érted, hanem azt,
te mit tehetsz a hazádért.
Ezzel a záró gondolattal kívánok békés, áldott
karácsonyi ünnepeket a nagycenkieknek.

Csorba János - polgármester

A közmeghallgatáson elhangzott
további beszámolókat - Percze Szilvia
jegyzõ asszony és Bugledich Attila
alpolgármester beszámolóját - valamint
Benke Éva kulturális referens második
félévi beszámolóját helyhiány miatt a
honlapon olvashatják.
Társastánc és számítástechnika
tanfolyamok 2014 elején

Elegendõ számú jelentkezõ esetén
az év elején társastánc tanfolyam,
illetve idõsebbeknek alapszintû
számítástechnika tanfolyam indul.
Érdeklõdés, jelentkezés Benke
Évánál a 06/30/9595637-es számon!

A Mikulás
Nagycenken!
Kedves Gyerekek!
December 6-án, pénteken
16 óra után néhány perccel
a faluközpontban a Mikulás!
A Községháza elõtti felújított
téren álló karácsonyfánál
várhatjátok Õt.
Kérünk titeket, hogy verssel,
énekkel, mondókával
készüljetek a Mikulás fogadására!
Ebben az esztendõben
tehát a faluközpontba várunk
minden érdeklõdõt,
itt találkozhattok a Mikulással.

Karácsonyi
koccintás
Gráf Gyula ötletgazda és
a Nagycenki Önkormányzat
idén is szeretettel vár mindenkit
egy közös, ünnepi koccintásra.
Idõpont:
december 19. csütörtök 18 óra
Helyszín:
Polgármesteri Hivatal elõtti tér.
A rendezvény egyben a megszépült
tér hivatalos átadása is lesz.
A teret megszenteli:
Kovács Csaba Albert atya
Jöjjön el, készüljünk együtt az ünnepekre!

Falukarácsonyi
Ünnepség
december 20-án (pénteken)
17.30-kor a Tornacsarnokban!

Mûsort adnak az ovisok és
az iskola tanulói.
A gyerekeket ajándékkal,
a felnõtteket forró teával,
forralt borral várjuk!

Hírek, hirdetések
Galambkiállítás
2014. január 18-19-én
a Sportcsarnokban
A Nagycenki Sport és
Díszgalamb Szakoszály
és a V-142 sz. Galamb
és Kisállattenyésztõk
Soproni Egyesületének
közös szervezésében
immáron 6. alkalommal.

Mikulásgyár
2013
Feleslegessé vált tárgyainkkal örömet
szerezhetünk másoknak!

Fogjunk össze, segítsünk együtt,
hogy minél több
nehéz sorsú családnak
legyen igazi ünnep a Karácsony!

Játékokat, ruhákat, könyveket,
tartós élelmiszert várunk.
Kérjük, hogy felajánlásaikat
dobozba tegyék, és írják rá,
mi van benne, és kinek, kiknek való
(fiú/lány, életkor, ruhaméret stb.)
A csomagok dec. 14-ig, adhatók
le a 100 forintos boltban
A kiállítás ideje alatt tombola
vagy a virágboltban.
és börze is várja az érdeklõdõket.
Az összegyûlt ajándékokat
Mindenkit szeretettel várunk!
a Mikulásgyárnak juttatjuk el.

Nyitva tartás:
jan. 18. szombat: 8-18 óráig
jan. 19. vasárnap: 8-15 óráig
Eredményhirdetés:
jan. 19. vasárnap 14 órától
A rendezvényen az Országos King klub
is kiállítást tart Rába Kupa elnevezéssel.

Köszönetnyilvánítás
A Nagycenki Széchenyi István Általános
Iskola Szülõi Munkaközössége köszönetét
fejezi ki mindazoknak, akik a Katalin bál
megvalósulását bármily módon támogatták.
Hálásak vagyunk a nagycenki és a
környékbeli vállalkozóknak, illetve minden
magánszemélynek a felajánlott tomboláért
és minden adományért, amivel támogatják
az iskolát. Külön köszönetet mondunk
azoknak, akik részt vettek a bálon,
jelenlétükkel megtisztelték az eseményt.
A báli bevételébõl az alábbi beszerzések
valósultak meg 2012, 2013. évben:
-az alsó tagozat épületében az emeleti
elõtér járólapjainak megvásárlása: 147490 Ft.
(a burkolási munka elvégzése
egy SZM szülõ felajánlása volt)
-gyermeknapon jégkrém
minden tanulónak: 8991,- Ft
-hûtõ vásárlás az alsó
tagozat számára: 10000,- Ft
-iskolai mikulás ajándék vásárlása
minden tanuló számára: 55325,- FT
-karácsonyi játszóházhoz alapanyag
beszerzése: 20237,- Ft
Köszönetünket fejezzük ki továbbá Nagy
Dezsõnek és családjának, akik hosszú
évek óta biztosítják számunkra Katalin
bálon a büfét!
Szülõi munkaközösség

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük az osztálytársaknak, hogy
megemlékeztek elhunyt férjemrõl,
édesapámról, Ragats Józsefrõl 40 éves
osztálytalálkozójuk alkalmából.
Zsuzsa és Anita

Szilveszteri
koccintás a BUÉK
Széchenyi téren
Utcabajnokság

Anyakönyvi hírek

Az idei évben is lesz utcabajnokság.
Idõpont: december 22. vasárnap
További információ:
Bugledich Attila: 06/30/8681442
Várjuk a csapatok jelentkezését!

Búcsúzunk

Az újságot írta és szerkesztette:
Benke Éva - tel:0036/30/9595637
e-mail: konyvtar@nagycenk.hu
Kiadja: Nagycenk Önkormányzata

Molnár Eszter - szül.: 1977

Gratulálunk!
Szabó Elena - 2013.11.11.
Dollmayer Katalin és Szabó Zsolt kislánya

Ganziegler Adél Mária - 2013.11.20.
Nemes Anikó és Ganziegler Valter kislánya

Szeretetettel várunk mindenkit
szilveszter éjjelén
a Széchenyi térre, hogy
éjfélkor együtt köszöntsük
az új esztendõt!

Gyülekezõ 23.30-tól.
Kérjük, mindenki hozzon
magával poharat és pezsgõt is,
amivel koccinthatunk!

