
A Matáv fejlesztéseinek kö-
vetkezményeként lehetőség lesz 
községünkben is szélessávú 
Internet (ADSL) használatára, 
ha megfelelő számú igény ösz-
szegyűlik.

Mi is az ADSL?
Korlátlan Internet használat 

általánydíjért (percdíj nélkül), 
az eddigi 56-64 kbit/sec sebes-
ség helyett 384-768 kbit/sec 
sebességgel, és közben a tele-
fonvonalát is zavartalanul hasz-
nálhatja (ISDN2 esetén mind a 
két vonalat).

Ha Ön havonta 20 órát vagy en-
nél többet internetezik, akkor nem 
csak azért éri meg váltani, mert 
nagyobb sebességgel tud szörfözni 
a világhálón, hanem azért is, mert 
anyagilag is jobban jár.

Mit kell tennie ha váltani 
szeretne?

Nincs másra szükség, mint 
feliratkozni a Polgármesteri 
Hivatalban található listára.

Ha bővebb információkra 
van szüksége, a szolgáltatással 

kapcsolatban (árak, műszaki 
paraméterek stb.), hívja a Matáv 
üzletkötőit a 20/935-25-99 vagy 
a 30/908-20-79 mobiltelefo-
non (Horváth Esztert ill. Bódi 
Józsefet) akik készséggel állnak 
az Ön rendelkezésére!
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Lomtalanítás!
Az önkormányzat az Önök segítségével lomtalanítást szervez.
Az elmúlt évi gyakorlatnak megfelelően nem konténerek kerülnek 

kihelyezésre, hanem kérünk minden ingatlantulajdonost, hogy
saját ingatlana elé helyezze ki a lim-lomot!

A szemét összeszedése gépi rakodóval történik a tehergépkocsi-
ra, ezért kérjük a zsákutcákban lakókat (Bokor N. u., Játszótér u., 
Szigetvár, Békavár), hogy az utca bejáratához szíveskedjenek kivinni 
az elszállíttatni kívánt dolgaikat!

Hűtőszekrényt, akkumulátort, gumiköpenyt kérjük ne rakjanak 
ki, mert veszélyes anyagnak számít és nem kerül a konténerbe!!

A lomot 2004. április 5-én helyezzék ki, amelyet,
április 6-án, 7-én- és 8–án kora reggeltől szállítanak el. 
A lomok összeszedése minden utcában csak egy alkalommal tör-

ténik, ezért a felrakodást követően kérjük, hogy több hulladékot ne 
helyezzenek ki!

Bízunk benne, hogy a lomtalanítás kulturált lebonyolításában a 
Rekultív Kft. segítségére lesznek.

A Polgármesteri Hivatal

Határnyitással ünnepeljük 
az EU-csatlakozást!

Május elsején, az európai közösséghez való csatlakozásunk 
napján Nagycenk és testvérközsége Deutschkreutz önkormányzata 
közös ünneplést szervez. A zöldhatár megnyitásával régi vágya tel-
jesedik be a cenkieknek,- amelyre 48 évvel ezelőtt, 1956-ban volt 
utoljára alkalom.

(A mostani határnyitás néhány száz méterrel nyugatabbra történik, 
mert a vasúti síneken itt lehet átkelni. Gépkocsival csak száraz időjá-
rás esetén közelíthető meg az átkelő, a homokbányáig !!)

Az esemény 10 és 12 óra között kerül lebonyolításra a határátkelés 
magyar oldalán, a nagycenkiek által felállított sátorban.

 A program a két község nevében elhangzó köszöntőkkel indul, 
majd a „Czenki” Hársfa Néptáncegyüttes, és a Deutschkreutz-i 
Fúvószenekar szórakoztatja a határtalálkozó részvevőit.

Hogy a találkozó emlékezetes maradjon, erről a magyar (nagycen-
ki) kondérban főzött gulyás, és az osztrák (Deutschkreutz-i) vörösbor 
gondoskodik.

Mindenkit szeretettel invitálunk a határnyitásra akár gyalog, akár 
kerékpárral, és az estig nyitva tartó átkelő alkalmat ad arra, hogy 
ebből az irányból is megismerjük testvérközségünket!

Délután a Sportcsarnokhoz és környékére, az iparosok, vállalko-
zók szokásos majálisára hívjuk Önöket. 

A  szórakoztató program 2 órakor gyermekvetélkedőkkel kezdő-
dik, majd 4 órától labdarúgó mérkőzés, 6 órától gulyás-party, és az 
erős ifjak versenye várja a látogatókat. (A pontos  és részletes prog-
rammal később találkozhatnak!)

Az önkormányzat kéri a község lakóit, hogy a határnyitás alkal-
mából ugyanúgy, mint a Széchenyi-bicentenáriumi ünnepség előtt, 
tegyék rendbe portájuk utcai részét, hogy a várható Ausztriából jövő 
kerékpáros turisták érkezésekor ne kelljen szégyenkeznünk!

Hasznos kikapcsolódást és jó szórakozást kívánunk e napra min-
den nagycenki polgárnak!

Homokbánya

Határátkelési pont

Sátor

Megközelíté
siútvonal

Járdaépítés a 
Soproni utcában

Április első hetében 
elkezdődik a több, mint 7 
millió forintos költségvetésű 
járdafelújítás a Soproni 
utcában. Az előző alkalommal 
már felhívtuk az érintettek fi-
gyelmét a járda alatti műanyag 
csapadékelvezető csövek 
beszerzésére. Új információ, 
hogy az építési munkák alatt 
mindenkinek lehetősége nyílik 
arra, hogy saját költségén a 
kapu-be(fel)járóját aszfalttal 
boríttathassa be. Ennek a célnak 
az eléréséhez kérjük, keressék 
az építés vezetőjét, aki konk-
rét felvilágosítással szolgál az 
igényekkel kapcsolatban!

ADSL a községünkben!



2003. dec. 12-i ülés

Az ülésen a képviselők felha-
talmazták a polgármestert, hogy 
a Hidegségi utcában található 
önkormányzati házhelyet csere-
telekként értékesítse 3500Ft/m²-
es ár figyelembevételével.

A 0119/2-es helyrajzi szá-
mú, 4,7 Ha-s szántó ügyében 
megszületett az adásvételi 
előszerződés. A vevő a vételár 
felét, 25 millió forintot letétbe 
helyezte. Szükség volt a telek 
megosztására is, mivel a szán-
tó mintegy 3000m²-es darabja 
a világörökségi puffer zónába 
tartozik, így itt a Tervtanács 
engedélyére is szükség lenne 
a beépítéshez. Eladásra csak 
a világörökségi területen kívül 
eső rész került. 

2003. dec. 18-i ülés

Első napirendi pontként a 
helyi adórendeletek módosítá-
sáról döntött a testület. Többek 
között az építmény-, a telek-, a 
magánszemélyek kommunális-, 
a helyi iparűzési-, és a gépjár-
műadó új mértéke került meg-
határozásra. A gépjárműadó vo-
natkozásában fontos elmondani, 
hogy annak mértékét az idei 
évtől kezdve központilag hatá-
rozzák meg (1200 Ft/100kg). 
A helyi iparűzési adó az eddigi 
1.6%-ról 1.8%-ra emelkedett. 

A továbbiakban a víz- és 
csatornadíj legmagasabb árá-
nak, illetve a háztartási szilárd 
hulladék szállítási és kezelési 
díjának megállapítására került 
sor. Mindkét esetben a szolgál-
tató által megállapított új árakat 
vették tudomásul a képviselők. 

A Költségvetési és Gazdasági 
Bizottság megszűnése miatt 
szükség volt az Önkormányzat 
és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatának mó-
dosítására, és ezt egy tartózko-
dás mellett meg is tette a képvi-
selő-testület. 

Az állattartásról szóló ren-
delet annyiban módosult, hogy 
ezentúl nem a polgármester, 
hanem a jegyző hatáskörébe tar-
toznak az e rendelet hatálya alá 
eső ügyek.

A nevelési, oktatási intézmé-
nyek kötelező eszközei és fel-
szerelései beszerzési ütemének 
módosítását egyhangúan támo-
gatták a képviselők. 

Továbbiakban elfogadásra 
került a képviselő-testület 2004. 
évi első félévi munkaterve, vala-
mint, hogy a Pereszteg gesztor-
ságával működő községi orvosi 
ügyeleti ellátás finanszírozásá-
hoz 15Ft/lakos/hó mértékben 
hozzájárul az Önkormányzat.

2004. január 29-i ülés

Az ülés elején az Önkormány-
zat és Szervei 2003.évi költség-
vetésének második módosítását 
fogadták el egyhangúlag a kép-
viselők.

Második napirendi pontként 
az Önkormányzat és Szervei 
2004. évi költségvetésének első 
tárgyalása következett. A vita 
során nagyon sok kérdés felme-
rült. Szóba kerültek a lehetséges 
fejlesztések, (út- és járdafelújítá-
sok, az iskola felújítása, egyéb 
fejlesztések) illetve, az ezekhez 
szükséges anyagi források elő-
teremtésére szolgáló pályázatok 
felkutatása. Támogatták a kép-
viselők azt a módosító javasla-
tot, hogy a helyi fiatal házasok 
első lakáshoz jutását 100.000 
Ft-al segítse az önkormányzat. 
A helyi szervezetek, egyesületek 
támogatás iránti kérelmeit is el-
fogadta a testület. A módosítások 
után a 2004.évi költségvetést 

egyhangúlag fogadta el a képvi-
selő-testület.

A helyi kulturális ren-
dezvények koordinálásra, a köz-
művelődés helyi szereplőinek 
részvételével megalakította 
a testület a Közművelődési 
Bizottságot, melynek feladata 
minden évben egy rendezvény-
naptár összeállítása, amely a 
község kulturális, szabadidős 
eseményeit tartalmazza, illetve 
folyamatos kapcsolattartás a 
rendezvények szervezőivel. (E 
rendezvénynaptárt lapunkban is 
megtalálhatják.)

Győr-Moson-Sopron Megye 
Önkormányzata anyagi okokból 
két, megyei fenntartású intéz-
mény – a Megyei Pedagógia 
Intézet, és a Bartók Béla Megyei 
Művelődési Központ – kht-vá 
alakításáról döntött. A község-
nek a döntéssel kapcsolatosan 
véleményezési jogköre van. 
Mivel az átalakulás valószínűleg 
az iskola számára hátrányos lesz 
(a pedagógiai szolgáltatásokért 
a későbbiekben komoly össze-
geket kell kifizetni), így a me-
gyei döntést a cenki képviselők 
többsége nem támogatta.

Döntés született még a pol-
gármester illetményének meg-
változtatásáról is. Az összeférhe-
tetlenségi és Vagyonnyilatkozat-
kezelő Bizottság javaslata 
alapján állapította meg a testület 
az összeget. 

2004. február 12-i ülés

Az első napirendi pont a 
Castanea Környezetvédelmi 
Egyesület javaslata volt, me-
lyet az egyesület képviselői 

terjesztettek a testület elé. Az 
egyesület Hársfasorral kapcso-
latos rendezvényét támogatták 
a képviselők. (A rendezvényről 
külön cikkünkben részletesen 
olvashatnak)

Az Önkormányzat és Szervei 
2004.-évi Költségvetésének má-
sodik tárgyalásán elfogadásra 
került a költségvetés végleges 
változata. 

A képviselő-testület felül-
vizsgálta az intézményi térítési 
díjakat, és egyhangúlag elfo-
gadta az előterjesztésben java-
solt összegeket. 

Meghatározásra kerültek az 
óvodavezetői megbízás feltéte-
lei. A pályázat leendő nyertese 
2004. szeptember 1-től 2009. 
augusztus 15-ig láthatja el az 
óvodavezetői teendőket.

Döntés született arról is, hogy 
a következő számtól kezdve a 
Cenki Híradó ingyenes lesz, és a 
község minden lakójához eljut, 
így az előfizetések megújítására 
nincs szükség. 

2004. február 25-i ülés

Az egyetlen napirendi pont a 
Határőrség épületének ingyenes 
önkormányzati tulajdonba-véte-
le volt. A testület megerősítette 
korábbi szándékát a tulajdon-
ba-vételt illetően, valamint 
felhatalmazta a polgármestert 
a szükséges intézkedések meg-
tételére. Ezzel remélhetőleg 
minden akadály elhárult az ügy-
lettel kapcsolatban, s az épület 
hamarosan Nagycenk tulajdo-
nába kerülhet. A tervek szerint 
szociális bérlakásokat alakít ki a 
laktanyából az önkormányzat.

Önkormányzati   Hírek

Szerkesztõségi közlemény
Januárban a helyi Fidesz kiadványában megjelent N.,J. levele. 

Az írás végén a következő mondat volt olvasható: „A fenti levél 
közlését a Cenki Híradó szerkesztősége megtagadta”

E provokatív állítás nem fedi a valóságot, mert sem az 
Önkormányzat vezetőit, sem pedig a szerkesztőket nem kérték az 
írás közlésére, így azt megtagadni sem volt módjukban!!

Az ügyben a szerkesztőség helyreigazítást kér!

Nagycenken is tiszteletdíj nélkül…
Az elmúlt napokban a Kisalföld c. megyei lap címoldalán olvas-

hattunk arról, hogy Ágfalva községben nem veszik fel juttatásukat a 
képviselők. Kitért a cikk arra is, hogy mennyi mindent tudnak ebből 
az összegből megoldani a községben.

Noha a rendszerváltás óta Ágfalván sem (akár csak a megye 174 
településéből 168-ben), vették fel juttatásukat a képviselők, még-
is 2004-ben a címoldalra kerülhettek, megtévesztve ezzel néhány 
olvasót.

Ezért szükségesnek érezzük elmondani, hogy Nagycenken is 
tiszteletdíj nélkül dolgoznak a képviselők, így 1990 óta egyetlen 
képviselő egyetlen fillért sem vett fel. A mindenkori alpolgármes-
terek pedig, a törvényben előírt juttatásaikat felajánlották közösségi 
(sport) célokra.



A gépjárműadóról szóló törvényben né-
hány jelentős változás következett be 2004. 
január 1-jétől.

Az eddig megszokott adózói bejelentést 
felváltotta a hatósági adatszolgáltatás. A ko-
rábban irányadó forgalmi engedélytartalom 
alapján benyújtott adóbevallás helyett a köz-
úti közlekedési járműnyilvántartás tartalmán 
alapul az adó kivetése. Ezt a nyilvántartást 
az önkormányzat adóhatósága közvetlenül 
az okmányirodától kapja meg, így abban 
változtatást nem hajthatunk végre. 

A bevezetett új rendszer – többnyire 
az adózók számára hátrányos – problémát 
is okozhat, mivel a BM Adatfeldolgozó 
Hivatalának központi nyilvántartása pontat-
lan vagy hibás, ezért a következőkre hívjuk 
fel a gépjármű tulajdonosok figyelmét:
§  A már kiküldött gépjárműadó-határozata-

inkban szereplő adatokat mindenképpen 
célszerű leellenőrizni, így különösen az 
önsúlyt, valamint a gépjármű környezet-
védelmi besorolását (katalizátort).
A visszajelzések szerint, elsősorban az 

utánfutók esetében eltérhet a forgalmi enge-
dély és a központi nyilvántartás adattartalma 
(önsúly). Több esetben jelezték az adózók, 
hogy a gépjármű nem kapott adókedvez-
ményt, holott a forgalmi engedély is bizonyítja 
a katalizátor meglétét. Amennyiben az adatok 
eltérőek, sajnos kénytelen az adózó sürgősen, 
még a befizetési határidő előtt felkeresni az 
Okmányirodát Sopronban, ahol kijavítják a 
központi nyilvántartás adatait, és igazolást 
állítanak ki a változásról. A változásról a kö-

vetkező hónapban értesül Adóhatóságunk, és 
csak ekkor tudjuk az adatokat módosítani.
§  Valószínűleg az is előfordulhat, hogy a 

gépjárművet az elmúlt évben, vagy még 
előbb eladták, most mégis határozatot kap-
tak az adóról. Ez abban az esetben fordul-
hat elő, amikor az eladó elmulasztotta az 
Okmányirodának bejelenteni, hogy eladta 
a gépkocsit és az új tulajdonos még nem 
íratta át a nevére. Sajnos ez esetben még 
a régi tulajdonosnak kell megfizetnie az 
un. súlyadót. Ezért a legfontosabb, hogy 
a gépjármű tulajdonosának személyében, 
vagy a gépjármű adataiban bekövetkezett 
változásról 15 napon belül bejelentést kell 
tenni az illetékes Okmányiroda felé.

§  Előfordul, hogy az elmúlt évben még fi-
zetett az adózó egy gépjármű után, most 
azonban erről nem kapott határozatot 
annak ellenére, hogy a forgalmi engedély 
az ő nevére szól. Ez esetben szintén az 
Okmányirodát kell felkeresni, hogy ve-
gyék nyilvántartásba a gépjárművet.

§  Mivel a 2003. december 31-i állapotnak 
megfelelő nyilvántartásunk és a jelenleg 
használt központi nyilvántartás adattartal-
ma között jelentős az eltérés, ezért egyes 
gépjármű-tulajdonosok számíthatnak arra, 
hogy adóhatóságunk adategyeztetésre be-
hívja őket.
További lényeges változás a gépjárműa-

dóban, hogy a 250 cm3-nél nagyobb motor-
kerékpárok az egységes 5000 Ft/év helyett 
önsúly után fizetnek. Az utánfutók január 
1-től hasonlóképpen adóznak mint a teher-
gépjárművek (önsúly + a raksúly 50%-a).

A továbbiakban csak abban az esetben kell a 
Polgármesteri Hivatalhoz bejelentést tenni, ha a 
gépjármű jogellenesen kikerült az adózó tulajdo-
nából, vagy a gépjármű tulajdonosa adómentes-
ségre jogosult (pl. a gépjármű súlyosan mozgás-
korlátozott személy szállítására szolgál).

A gépjárműadó idei kivetéseiben előforduló 
hibákért és az ebből eredő kellemetlenségekért 
- noha az nem a helyi adóhatóság tévedéséből 
ered - valamennyi érintettől elnézést kérünk.

Kölly József főelőadó

A költségvetés készítése min-
den évben komoly előkészítést, 
felelősségteljes tervezést, és sok 
izgalmat jelent. Izgalmat, mert 
az előző év decemberében, ami-
kor a következő év koncepcióját 
tárgyalja a testület, az országos 
költségvetés önkormányzatokat 
érintő fő számai még nem vég-
legesek. Ezért mindig óvatos 
előrelátással kell összeállítani 
a község gazdálkodási tervét, 
amely meghatározója az ön-
kormányzati és intézményi mű-
ködésnek.

A 2004-es esztendőben a köz-
ség 264.830.000 forintból gaz-
dálkodik.

Ebből az óvoda fenntartására 
26.696.000- Ft-ot az iskoláéra 
55.488.000-Ft-ot fordít.

Az önkormányzat igazga-
tási tevékenysége közel annyit 

igényel mint az elmúlt évben 
(55.000.000 Ft) de az össz-
költségvetése  azért olyan magas 
105.000.000 Ft, mert az elmúlt 
évben eladott földterület után 
befolyt összegből 37 millió fo-
rintot pályázati alapra, 13 millió 
forintot a Nemzeti Földalapnak 
kell fizetni a kialakítandó ipar-
terület használatba vételéért, és 
ezek az összegek ezt a kiadási 
rovatot érintik.

Ugyanezt a „rovatot” terheli 
a civil szervezeteknek adott tá-
mogatás is:

„Czenki” Hársfa Néptánc-
együttes 350.000 Ft, Tűzoltó 
Egyesület 600.000 Ft,

Sportegyesület 1.300.000 Ft, 
Polgárőrség 600.000 Ft, Világ-
örökség tagdíja 571.000 Ft, és 
még több kisebb összeg.

A település-üzemeltetés főösz-
szege 42.466.000 Ft.

Ebből a közvilágítás: 6.7 
millió, Szennyvízelvezetés: 3.7 
millió, vízellátás: 2.5 millió, 
utak karbantartására: 3.5 millió,  
Soproni utcai járda: 7.75 millió, 
a játszótér megvalósítása: 2.8 
millió, az évek óta húzódó Gyár 
utcai kertek végének kisajátítása, 
közműkialakítás: 4.5 millió Ft.

Ezen főösszegből kerül meg-
valósításra a rendőrségi épület kar-
bantartása, az orvosi rendelő északi 
ablakának cseréje, ugyancsak az 
orvosi rendelőnél a mozgáskorláto-
zottak részére feljáró kialakítása, a 
ravatalozó felújítása stb.

Az egészségügyi ellátás (védő-
női szolgálat, Anya-, gyermek- 
és csecsemővédelem) főösszege: 
4.77 millió Ft

A szociális ellátás kiadásai-
nak főösszege 15.222.000 Ft.

Ide tartoznak a rendszeres 
pénzbeli ellátási formák; ápolá-
si segély, étkezési hozzájárulás, 
felsőoktatási ösztöndíj, gyer-
mekvédelmi támogatás stb.

Az eseti pénzbeli ellátások;, 
tankönyv-támogatás, lakásépítési 
támogatás, rendkívüli gyermek-
védelmi segély, természetben 
nyújtott szociális támogatások, 
egyéb segély stb.

A kulturális, sportcélú kia-
dások éves összege 11.365.000 
forint. Ennek nagy részét a 
Sportcsarnok fenntartása teszi 
ki. Ez évben a csarnokhoz vezető 
lejárati lépcső is felújításra kerül 
1 millió Ft értében.

A 2004-es esztendőben az ál-
talános tartalék 2.897.000 Ft.

Hogy a költségvetés „élmé-
nye” teljes legyen, meg kell 
említenünk annak a bevételi 
forrásait is:

Működési bevétel 108.720.000 
Ft, Önkormányzatok költség-
vetési támogatása: 63.540.000 
Ft, Felhalmozási bevételek: 
60.712.000 Ft, Átvett pénzeszkö-
zök: 3.558.000 Ft

Értékpapírok bevétele: 
13.000.000 Ft

Költségvetés 2004

Változások a gépjármûadóban.

Március idusa, verőfényes délelőtt. Az isko-
lások színvonalas előadásban idézték fel az 
1848-as eseményeket a Széchenyi-szobor előtt. 
A műsor után Udvardi Imréné polgármester-
asszony mondott ünnepi beszédet, majd az 
intézmények és a civil szervezetek helyezték el 
koszorúikat a szobor talapzatánál.



Időpont Esemény Helyszín Szervezők

Március 8.  13 óra Fotókiállítás 1848-ról Múzeum Múzeum

Március15.   9 óra Nemzeti ünnep Széchenyi tér Önkormányzat+ Iskola

Április 3.    18 óra Líceum Társulat előadása Községháza Önkormányzat

Április 4. Minden 
hónap 1. vasárnapja Koncert: Zenés Múzeumi Séta Múzeum Díszterme Múzeum

Április 8.   18 óra Széchenyi halála, évforduló Mauzóleum Széchenyi kör+ Iskola

Április 11.  20 óra Locsoló bál Tornacsarnok Sportegyesület

Április 15.  17 óra Költészet napja Községháza Iskola

Április 24. Szent György napi vásár Óvoda + Tornacsarnok Óvoda

Április 29. Széchenyi Ferenc 250 Múzeum Múzeum

Május 1. 14-20 óra Majális Tornacsarnok, focipálya Iparoskör

Május 1. 10-14 óra Eu-s csatlakozás
Tornacsarnok, focipálya, 
Községháza, zöldhatár, 
Deutschkreutz

Önkormányzat

Magyarország észak-nyugati 
részén található Eurázsia sztyep-
tavainak utolsó képviselője a 
Fertő-tó. A tó, a környező tájak, 
települések 2001-ben közösen 
kerültek fel az UNESCO világ-
örökségi listájára.

A listára való felkerülést 
Magyarország és Ausztria kö-
zösen szorgalmazta, mivel a 
Fertő-tó és a környező tájak, 
települések túlnyomó része 
Ausztria területére nyúlik át.

Ezt a megtiszteltetést a táj 
a figyelemre méltó népi építé-
szetével, gazdag és értékes mű-
emlékállományával, az egymást 
követő civilizációk gazdag régé-
szeti örökségével, több évszáza-
dos földhasználat folytonossá-
gával, szőlő- és borkultúrájával, 
kiemelkedő gazdagságú növény- 
és állatvilágával érdemelte ki.

A Fertő-táj Világörökség 
magyar oldalához tartozik a 
Fertő-Hanság Nemzeti Park 
Fertő-táji teljes területe, va-
lamint az alábbi part menti 
települések: Fertőrákos, Sopron 
területéből Balf, Fertőboz, 

Nagycenk (kiscenki település-
rész), Hidegség, Fertőhomok, 
Hegykő, Fertőszéplak, Fertőd 
(az Esterházy park teljes törté-
nelmi területe) és Sarród. 

Az ausztriai oldalon a 
Fertőzug, a tópart, a tóparti 
települések mint Rust (Ruszt), 
Mörbisch (Fertőmeggyes), 
Oggau (Oka), Donnerskirchen 
(Fertőfehéregyháza), Purbach 
(Feketeváros), Breitenbrunn 
(Fertőszéleskút), Winden am See 
(Sásony), Jois (Nyulas), Neusiedl 
am See (Nezsider) Weiden 
am See (Védeny), Podersdorf 
(Pátfalu), Illmitz (Ilmic),  
Apetlon (Mosonbánfalva) tar-
toznak a Fertő-táji Világörökség 
részeihez. 

A köztudatban a világörök-
ségi elismertség egyet jelent a 
világörökségi védelemmel. Ez 
azonban koránt sincs így.

A védelem elsősorban az itt 
élők valamint az ide látogatók 
és az emberiség közös érdeke. 
Kincseinket nem elé csak megvé-
denünk, hanem értékének megfel-
elő állapotába kell hoznunk.

A tennivaló sok. Gondoljunk 
csak a fertődi Esterházy kastély-
ra, a fertőszéplaki és nagycenki 
Széchenyi család kastélyaira 
valamint a kerékpárutak állagá-
nak megóvására és bővítésére. 
Fontos még a régió specifikus 
borválasztékának magtartása, a 
bor és világörökség tájak háló-
zatba szervezése.

Létre kell hozni településen-
ként információs központokat, 
amelyek az ide látogatók tájé-
koztatásul szolgálnak.

Ezek és még sok más meg-
oldásra váró feladat áll előttünk, 
amelyeket a Váti Kht. és az 
Osztrák Szövetségi Műemléki 
Hivatal közösen kidolgozott 
kezelési tervéhen sorolnak fel. A 
problémák gyorsabb és hatéko-
nyabb megoldásának érdekében 
alapították meg 2 évvel ezelőtt 
a Fertő-táj Világörökség Magyar 
Tanácsa Egyesületet a már fel-
sorolt magyar települések ön-
kormányzatai.

Az Egyesület Titkárságának 
irodáját ez év februárjában, nyi-
tottuk meg Fertőszéplakon.

2004. évi munkatervünk 
egyik legfontosabb célkitűzése 
a Fertő-tavat övező magyar és 
ausztriai települések egységes 
arculatának megvalósítása.

Ezenkívül még nagy hang-
súlyt fektetünk a világörökség-
tudat kialakítására, hangsúlyozá-
sára Mind ezen túl törekszünk 
arra, hogy minél pontosabb és 
aktuálisabb információt kaphas-
sanak az érdeklődők.

Szeretettel várjuk a környék 
lakosságának észrevételeit, taná-
csait. Amennyiben rendszeresen 
szeretne hírt kapni a világörök-
ségi tevékenységről, szeretne be-
kapcsolódni az örökségvédelmi 
munkába, akkor kérje ingyenes 
hírlevelünket. (Ehhez kérjük: 
név, cím, E-mail cím.)
Elérhetőségeink:
Fertő-táj Világörökség Magyar 
Tanácsa Egyesület Titkársága
Cím:  9431 Fertőszéplak, 

Nagy Lajos u. 43. 
Telefon: 99/537-140 
Fax: 99/537-141

E-mail: fertotaj@vilagorokseg.hu

Kőfaragó Tímea
Fertő-táj Világörökség 

Magyar Tanácsa Egyesület

Büszkeségünk a Fertõ-táj

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2004



Május 9. Koncert: Zenés Múzeumi Séta Múzeum Múzeum

Május 9. Holokauszt Emléktábla

Május 15-16. Országos Minősítő Díjlovasverseny Ilona major Horváth & Lukács 
Lovasclub

Május 15. Hársfa fesztivál Községháza Néptáncegyüttes

Május 29-30. Gy-M-S. Megyei Díjlovagló 
Bajnokság II. forduló Ilona major Horváth & Lukács 

Lovasclub

Május 30. Hősi emlékmű koszorúzás Széchenyi tér Önkormányzat

Június 6. Hársfanap Hársfasor Castanea egyesület

Június 6. Minden 
hónap 1. vasárnapja Koncert: Zenés Múzeumi Séta Múzeum Díszterme Múzeum

Július 4. Minden 
hónap 1. vasárnapja Koncert: Zenés Múzeumi Séta Múzeum Díszterme Múzeum

Augusztus 6.-15. Nagycenki Művészeti Napok Múzeum, Templom, 
Községháza Sonare alapítvány

Augusztus 20. Búcsú, Államalapításunk ünnepe

Szept. 5. Minden 
hónap 1. vasárnapja Koncert: Zenés Múzeumi Séta Múzeum Díszterme Múzeum

Szeptember 17-19. Országos Díjlovagló Bajnokság Ilona major Horváth & Lukács 
Lovasclub

Szept.17.-18.-19. Szüreti napok Régi focipálya Szüreti napok 
szervezőbizottság

Szeptember 18-19. Kulturális Örökség Napjai Múzeum Múzeum

Oktober 2-3. Gy-M-S. Megyei Díjlovagló 
Bajnokság Döntő Ilona major Horváth & Lukács 

Lovasclub

Szept. 21.   18 óra Széchenyi nap Széchenyi tér Önkormányzat + Iskola

Okt. 3. Minden hónap 
1. vasárnapja Koncert: Zenés Múzeumi Séta Múzeum Díszterme Múzeum

Október 23. Nemzeti ünnep Széchenyi tér Önkormányzat + Iskola

November Idősek napja Községháza Önkormányzat

December Falukarácsony Tornacsarnok Önkormányzat + Iskola

Egész évben Válogatás a Galéria anyagából Horváth & Lukács Galéria Galéria

Újra Nagycenken a 
Líceum Társulat

Ősszel már sikerrel szerepelt a fiatalokból álló soproni szín-
társulat Nagycenken. Április 3-án 18 órakor a Községháza 
dísztermében ismét előadják a Lepsénynél még megvolt 
című kabaréösszeállításukat. A vidám jelenetekből és tán-
cos, zenés számokból álló produkció mindenkinek önfeledt 
kikapcsolódást ígér. A műsorra a belépőjegyek 500 Ft-ba 
kerülnek. A kabaréestet megelőzően pénteken az iskolásoknak 
tart előadást a társulat.



Miniportré
Szolyák Gábor Kazincbarcikán 

született, 1977-ben. Sopronba 1990-
ben költözött szüleivel. Itt érettsé-
gizett, majd a Rendőrképzőre került 
Budapestre. Hat évet dolgozott a 
„leg-emberpróbálóbb” munkakörben: 
URH-s járőrként. Régóta szeretett 
volna Körzeti Megbízotti állást betöl-
teni, de nem gondolta volna, hogy egy 
szomorú esemény kapcsán lesz erre 
lehetősége. Jelenleg egyedülálló.

Az iroda és a szolgálati lakás felújí-
tása után alakul ki a már megszokott 
heti fogadóórája, amelynek időpontját 
várhatóan már a következő Cenki 
Híradóban közzétehetjük.

Addig is várja a segítségre szo-
rulók hívását a 06-20-569-2235-ös 
szolgálati, és a 06-30-227-4727-es 
magánhasználatú mobiltelefonon a 
nap bármely szakában.

A Soproni Rendőrkapitányság KMB 
alosztályát 2003-ban érzékeny veszteség 
érte, hiszen tragikus hirtelenséggel, egy 
sajnálatos balesetet követően elveszítet-
tük András Zoltán r.ftzls. kollégánkat, 
aki Nagycenk, Kópháza, Pereszteg és 
Sopronkövesd területén látott el körzeti 
megbízotti feladatokat.

Nagyszerű kollégánk emlékének a 
tragikus baleset helyszínén egy emlék-
művel adóztunk, melyet folyamatosan 
látogatunk.

A Soproni Rendőrkapitányság a megü-
resedett Körzeti Megbízotti helyre 2003-
ban pályázatot írt ki, és elbírálásának 
eredménye alapján 2004. január 1-től 
Szolyák Gábor r. törm látja el a jövőben a 
fenti településeken a KMB-i feladatokat.

Szolyák Gábor r. törm. a Budapesti 
Rendőr Szakközépiskola elvégzése után 
1998. március 1. óta teljesítette szol-
gálatát a Soproni Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi Osztály Őr-járőr 
Alosztályán. 1999. szeptember 1-től az 
alosztályon URH gépkocsival gépkocsizó 
járőr volt.

Szolyák Gábor r. törm a Nagycenki 
Önkormányzat által biztosított szolgálati 
lakásban lakik a Széchenyi tér 3. alatt. 
(Az iroda is ezen a címen található) 
Rendelkezik szolgálati mobiltelefonnal, 
amelynek száma: 06-20-569-2235. Ezen 
a telefonszámon a nap bármely szakában 
fordulhatnak segítségért új kollégánkhoz.

Bízunk benne, hogy Szolyák Gábor r. 
törm. elődjének hírnevéhez méltóan látja 
el szolgálati feladatait, amelyhez ezúton 
kérem az önkormányzatok és a lakosság 
segítségét.

Fogadják kollégánkat szeretettel, meg-
értéssel, és a közös munka biztosan meg-
hozza gyümölcsét!

Németh Péter r. szds.
Alosztályvezető-helyettes

Akiket vártunk
Lukács Márton 

(Szülők: Dr. Hernádi Anikó és Lukács Lajos)
Funtek Liza

(Sz: Huszár Judit és Funtek Tamás)
Horváth Aliz

(Sz: Végh Judit és Horváth Tamás)
Fülöp Szandra

(Sz: Pinezits Erika és Fülöp Péter)
Winkler Bendegúz

(Sz: Schmidt Zsuzsanna és Winkler Zoltán)

Akiket gyászolunk
Schiffer Béla 84 é.
Mórocz Ferencné (Horváth Aranka)  98 é.
Steiner Jánosné (Gábor Gizella)  86 é.
Filátz Jánosné  (Hoffner Mária) 83 é.
Fekete Géza 73 é.

Anyakönyvi
hírek

ÚJ KÖRZETI MEGBÍZOTT NAGYCENKEN

Hársfanap
250 éves a Hársfasor. E kerek évfordu-

ló kapcsán a Castanea Környezetvédelmi 
Egyesület hagyományteremtő szándékkal 
Hársfanapot szervez június első hétvégéjén. 
Az egész napos programkínálatban lesznek 
szakmai beszélgetések a környezetvédelem, 
a környezeti értékek - köztük a Hársfasor 
- megóvásáról, óránként szakember vezeté-
sével séta a Hársfasoron, a kiállított moz-
donyok melletti színpadon különböző pro-
dukciók, előadások, hársfából készült ételek, 
italok kóstolója, játékok, az iskolások szá-
mára meghirdetett irodalmi pályázat legjobb 
pályaműveinek ismertetése. A szervezők 
szeretnék, ha a későbbiekben ezek a prog-
ramok a Hársfafesztivál részeként valósul-
nának meg. Ezúton is szeretnénk mindenkit 
kérni, ha teheti családjával együtt látogasson 
el a Hársfasorra, tegyünk együtt azért, hogy 
e valaha gyönyörű fasor megkapja azt a fi-
gyelmet, amit megérdemel!

Második alkalommal ren-
dezi meg a „Czenki” Hársfa 
Néptáncegyesület a Hársfa-
fesztivált. 

A tavalyi színvonalas nép-
tánc, népzenei produkciók 
után az idei évben a fesztivál 
nemzetközivé válik, hisz a 
dunaszerdahelyi néptánccso-
port is fellép az eseményen. 
Emellett a sopronkövesdi Kövi-

rózsa Néptáncegyüttes és cite-
razenekar, a vitnyédi Énekes 
Lenke Hagyományőrző Nép-
táncegyüttes, valamint ter-
mészetesen a cenki táncosok 
szerepelnek a rendezvényen. 
A május 15-én 19 órakor kez-
dődő rendezvényre minden 
érdeklődőt szeretettel várunk, 
kérjük jelenlétükkel is támo-
gassák a cenki táncosokat.

Hársfafesztivál

A cenki táncoslányok (és fiúk) a meghívott csoportokkal együtt idén is 
változatos műsorral várják az érdeklődőket.



Az elmúlt időszakban nagyon 
sok említésre méltó esemény 
történt. Véget ért az első fele 
a tanévnek, a gyerekek meg-
kapták a félévi bizonyítványt. A 
tanulmányi eredményekkel kap-
csolatban megállapítható, az is-
kola összteljesítménye az elmúlt 
évekhez hasonlóan alakult.

 A szülők sem tétlenkedtek, 
a szülői munkaközösség által 
szervezett bál kitűnő hangu-
latban, szép számú érdeklődő 
részvételével zajlott. Ezúton is 
szeretnénk köszönetet mondani 
mindenkinek, aki a bál szer-
vezésében, lebonyolításában 
segédkezett.

Nemcsak a szülők báloztak, 
hanem a gyerekek is. Előbb 
az alsósok, majd a felsősök 
farsangja zajlott le színvonalas 
műsorok, a vidámság és a jó-
kedv jegyében. 

A bálok mellett örülhettünk a 
diákok különböző versenyeken, 
viadalokon nyújtott teljesítmé-
nye miatt is. A Kozma László 
Országos Informatikai Verseny 
megyei döntőjén Csitkovits 
Bence a 4.-5., Hegedűs Ferenc 
a 10.helyen végzett, míg Fekete 
Krisztián és Györe Rudolf sem 
sokkal maradtak el az első tízbe 
kerüléstől.

Az ágfalvi iskola által a 
soproni Gárdonyi iskolában két 
korcsoportban megrendezett 
teremfocitornán kitűnően sze-
repeltek a gyerekek. Mindkét 
csapatunk jó játékot nyújtva, 
veretlenül vívta meg mérkő-
zéseit, és megelőzve Ágfalva, 
Fertőrákos valamint Harka 

együtteseit, megnyerte a via-
dalt. A 3-4. osztályosok között 
Aradi Barnabás lett a gólkirály, 
míg az 5.-6.osztályosoknál 
Horváth Márton érte el a leg-
több gólt. Meg kell említeni, 
hogy a felsős csapatunk rendkí-
vül látványosan játszott, kivívta 
a nézők egyöntetű elismerését. 
Minden játékost dicséret illet, 
ám külön ki kell még emelni 
Lukácsi Ádámot, aki az egész 
mezőnyben az egyik legjobb 
teljesítményt nyújtotta, pazarul 
irányította a csapatot. Reméljük 
a továbbiakban a fiúk és a lá-
nyok is folytatják eredményes 
szereplésüket a különböző tor-
nákon minden korosztályban. 

A Bendegúz Gyermek- és 
Ifjúsági Akadémia által szer-
vezett nyelvÉSZ Országos 
Anyanyelvi Versenyen a megyei 
döntőbe jutott Fábiánkovits 
Bianka 7. osztályos, és Kamper 
Natália 8. osztályos tanuló. 
Eredményükről a későbbiekben 
kapunk tájékoztatást.

A továbbiakban sem tétlen-
kednek a diákok és a tanárok, 
részt veszünk egy az európai 
uniós csatlakozás okán meg-
hirdetett, illetve a hagyományos 
komplex természettudományi 
versenyen. 

A tanév utolsó harmadában 
sem lesz hiány programokból. 
Miután színvonalas műsorral 
szerepelt az iskola a március 
15-i ünnepségen, nemsokára 
következik egy könyvbemuta-
tóval egybekötött költészet napi 
program, mely az idei évtől 
kezdve a Községháza nagy-

A jelenlegi előtér és a technika-terem egybenyitásával 
egy aula kialakítását tervezzük.

ISKOLAI HÍREK
termében kerül megrendezésre. 
Kérjük Önöket jöjjenek el erre a 
rendezvényre (pontos időpont a 
rendezvénynaptárban).

Még a költészet napi prog-
ram előtt április 2-án az ősszel 
már színvonalas produkciókkal 
nálunk járt soproni Líceum 
Társulat tart a felsősöknek egy 
beszélgetéssel egybekötött előa-
dást a kábítószerek veszélyeiről.

Az idén is részt veszünk a 
megyei Széchenyi iskolák talál-
kozóján, melynek házigazdája 
ezúttal Fertőszéplak lesz április 
28-án. Az EU csatlakozás jegyé-
ben telik majd a diáknap április 
30-án, a közösséggel kapcsola-
tos játékos feladatokban mérhe-
tik össze tudásukat a gyerekek.

Május végén-június elején 
zajlanak majd az osztályki-
rándulások. Többek között 
Komárom, Keszthely, Budapest 
lesznek a felsős osztályok cél-
pontjai, a nyolcadikasok pedig 
Bécsbe készülnek.

Tevékenyen részt vesz az is-
kola a Hársfanap programjaiban 
is június 6-án.

Folytatódik a kapcsolat a 
cenki és a deutschkreutzi iskola 
között. A tanév végén a felsősök 
egy csoportja megy meglátogat-
ni az osztrák testvérközséget, 
majd az ottani 5.-6. osztályosok 
jönnek hozzánk. 

Az idei tanév utolsó tan-
ítási napja június 11-e péntek, 
a ballagás pedig előreláthatólag 
június 12-én, szombaton 11 óra-
kor lesz. 

Az eredmények, programok 
mellett szólni kell még az in-
tézmény jövőjét nagymértékben 
meghatározó iskolafelújításról 
is. A korábbi elképzeléseknek 
megfelelően elkészültek az első 

tervek, ezek pontosítása zajlik 
most a tervezőiroda munkatár-
saival. A belső átalakítások mel-
lett a palatető cserépre cserélése 
is megtörténhet, illetve az épület 
szigetelését tervbe vettük. Ezek 
a munkálatok komoly össze-
gekbe kerülnek, melyeket csak 
pályázatok útján tudunk előte-
remteni. Az EU csatlakozás után 
az elérhető pályázatok száma 
jelentősen emelkedik, ám tudni 
kell, hogy a pályázatok szinte 
kivétel nélkül a hátrányos hely-
zetű, elmaradott régiókat része-
sítik előnyben. Ennek ellenére 
minden lehetőséget megpróbá-
lunk megragadni, hisz az iskola 
hosszú távú jövője csak egy 
minden szempontból megfelelő 
épület megléte esetén biztosí-
tott. Bizonyára sokan olvastak, 
hallottak a vidéki kisiskolák 
nehézségeiről, hogy több hely-
en még az iskolabezárás, illetve 
az iskolaösszevonás lehetősége 
is felmerült. Szeretnénk, hogy 
iskolánk a tárgyi és a szakmai 
feltételek maradéktalan biztosí-
tásával a környék meghatározó 
intézményévé váljon, és így 
a jövőben is rendezett körül-
mények között működhessen. 
Ennek érdekében készül az 
intézmény minőségirányítási 
programja, illetve történt meg 
az Önkormányzati Intézkedési 
Terv felülvizsgálata is. A szám-
adatok alapján megállapítható, 
hogy az utóbbi időben csökkent 
azon tanulók száma, akik még 
a nyolcadik osztály befejezése 
előtt soproni iskolákba mennek 
tanulni. Remélhetőleg ez a ten-
dencia tovább folytatódik, talán 
ebben is segítséget jelent a re-
ményeink szerint megvalósuló 
iskolafelújítás.

MEGHÍVÓ
A Nagycenki Sportegyesület hagyományteremtõ 

szándékkal az idei évben elsõ alkalommal

 LOCSOLÓBÁLT szervez
április 11-én 20 órakor.

A bál fõvédnöke: Udvardi Imréné 
Nagycenk polgármestere

Fellép: a „Czenki” Hársfa Néptáncegyüttes
Zene: Csiszár Duó
Belépõdíj: 500Ft

Mindenkit szeretettel vár a 
Rendezõség



A korábbiakban az ötvenes évek 
végéig követtük nyomon a cenki foci 
történetét. Ebben a részben a hatvanas 
évek eseményeiből idézünk fel néhány 
epizódot. Ezúttal Gráf Gyula segítségével 
elevenednek meg a múlt eseményei. 

A hatvanas években a járási első osz-
tályban játszott az együttes. Ugyanakkor 
volt egy második számú csapat is a köz-
ségben, amely a járási másodosztályban 
szerepelt. Emellett egy ifjúsági gárdát is 
szerepeltetett Nagycenk. A bajnokság a 
maihoz hasonló szisztéma szerint őszi-
tavaszi rendszerben zajlott, s továbbra 
is a környékbeli községek csapatai ellen 
mérkőztek együtteseink. 

A 60-as évek közepére egy ütőképes 
csapat állt össze Szalai Gergely tanár 
úr vezetésével, mely már az 1964-65-ös 
bajnokság végén is közel volt a végső 
győzelemhez, ám ez akkor még nem sike-
rült. Ellenben a következő szezont már a 
járási első osztály bajnokaként fejezte be 
az együttes. Az akkori bajnoki rendszer 
szerint a soproni - különböző gyári, üzemi 
– csapatok, illetve a város környéki együt-
tesek külön-külön csoportban szerepeltek, 
és a bajnoki küzdelmek végén a két csoport 
győztese osztályozót játszott egymással a 
megyei első osztályba kerülésért. A felju-
tás sorsa semleges pályán egy mérkőzésen 
dőlt el. 1966-ban Sopronban a Postás 

pályáján csapatunk Brennbergbánya leg-
jobbjaival mérkőzött, de sajnos a feljutást 
nem sikerült kiharcolnia, mivel 4:1 arány-
ban vereséget szenvedett. 

Így tehát a következő esztendőkben is 
a járási I-ben vívta mérkőzéseit a gárda. 
Az idegenbeli meccsekre az utazás ekkor 
már traktorral, vagy a TSZ teherautójával 
történt. Heti két edzéssel készültek a fiúk, 
az edzéslátogatottság jó volt, talán ennek 
is köszönhető, hogy sikerült megnyerni a 
bajnokságot. A játékosok többsége nagy-
cenki volt, és az ifjúsági csapat állandó 
utánpótlást jelentett. A következő szám-
ban a hetvenes évek elejéről lesz szó. 
Köszönet Gráf Gyulának a segítségért, s 
továbbra is kérem, hogy segítsenek köz-
ségünk focitörténetét feldolgozni!

SPORT

Asztalitenisz
A csapat továbbra is párhuzamosan 

szerepel a városi és a megyei bajnokság-
ban. Mindkét sorozatban a korábbiakhoz 
hasonlóan eredményesen küzdenek. A 
megyei bajnokság őszi fordulói után a 
6. helyen áll Nagycenk a tíz csapatot 
számláló mezőnyben, és a tavaszi ered-
mények alapján úgy tűnik, hogy ezt a 
helyezést a bajnokság végén is el tudja 

érni az együttes. A városi bajnokságban 
szintén jól megy a játék, ebben a soro-
zatban a tavaszi küzdelmek még nem 
kezdődtek el.

Újságot írta és szerkesztette: 
Bugledich Attila és Keszei István

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

Cenki focitörténelem III.
(Nem lehet a, nem lehet a cenkiekkel kikukoricázni!)

Labdarúgás
A rossz időjárás miatt két hetes ké-

séssel ugyan, de elkezdődtek a bajnoki 
küzdelmek. Bár a holtszezonban többen 
is távoztak az első csapattól, reméljük a 
mostani keret is képes lesz megvalósítani a 
célkitűzéseket, és kiegyensúlyozottan, erős 
középcsapatként szerepelni a bajnokság-
ban. A tartalékcsapat keretében is történtek 
változások, a célok azonban nem változ-
tak, a bajnokság élmezőnyében szeretne 
végezni a csapat. A bajnoki menetrend a 
következőképpen alakul: (A már lejátszott 
mérkőzések végeredményeit is közöljük. 
Zárójelben a tartalékcsapat eredményei)

Március 21. 15 óra: 
Beled-Nagycenk 3:4 (1:0)

Március 28. 15 óra: 
Nagycenk-Kisfalud 1:4 (3:3)

Április 4. 15 óra: Veszkény-Nagycenk
Április 11. 16 óra: Hegykő-Nagycenk
Április 18. 16 óra: Nagycenk-Babót
Április 25. 16 óra: Lövő-Nagycenk
Május 2. 16 óra: Nagycenk-Harka
Május 9. 16 óra:  Egyházasfalu-

Nagycenk
Május 16. 17 óra:  Nagycenk-

Fertőszéplak
Május 23. 17 óra: Fertőd-Nagycenk
Május 30. 17 óra: Nagycenk-Pereszteg
Június 6. 17 óra: Fertőrákos-Nagycenk
Június 13. 17 óra: Nagycenk-Mihályi
Június 20. 17 óra: Vitnyéd-Nagycenk

A tartalékok mérkőzései mindig két órá-
val korábban kezdődnek.

Az elhalasztott Nagycenk-Fertőendréd 
mérkőzés új időpontja még nem ismert.

Álló sor:  Szalai Gergely, Zubrits József, Garamvölgyi Ottó, „Sóder”, Lugosi Lajos, 
 Gráf Gyula, Fejes Imre, Garamvölgyi Mátyás
Első sor:  Derdák István, Fejes Miklós, Fejes Ferenc, Kebelei György, Menyhárt Miklós
Legelöl:  Fejes Péter

Fiatalok, és még fiatalabbak ping-pongoznak 
péntekenként a Tornacsarnokban.


