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Az elúszott 22 millió, avagy..

Csak a megnyert pályázatokból 
fejlõdhet a falu

A napokban érkezett meg az a levél a Sappard-irodától az ön-
kormányzathoz, amelyben az eddigi legnagyobb pénzösszegű (300 
millió) pályázatunkat forráshiányra való hivatkozással elutasítot-
ták. A dolog fonákja, hogy ehhez a (fő) pályázathoz beadtunk a 
Belügyminisztériumba az Önerő Alap-hoz egy másik pályázatot, 
amelyben a község önrészéhez kaphattunk támogatást az önrészünk 
40%-ig. Ez olyannyira sikeres volt, hogy még a megyei napilapunk 
is cikkezett róla, hogy Nagycenk nyerte a legnagyobb pályázati tá-
mogatást 22 millió forintot.

Ez az álom, és a 22 millió forint elúszott, mert a (fő) pályázatunkat 
elutasították, így az önrészhez nyert összeget sem kaphatjuk meg.

A község forrásai -mint ismeretes- sajnos a kötelező feladatokon 
felül nem elegendőek a falu minimális fejlesztési szükségleteinek 
megoldására (utak, járdák, árkok stb.), így csak a pályázati kiírások-
ból remélhető ez a forrás.

Hogy milyen a községünkben a pályázatok sikere? Erről Udvardi 
Imréné polgármester asszony a következőket mondta:

„Rengeteg energiát és pénz költünk arra, hogy pályázatok útján 
pótoljuk a hiányzó, fejlesztéshez szükséges forrásokat. Jelenleg 12 
millió forintunk van kész tervekben és különféle dokumentációkban, 
amelyeket a pályázatokhoz kellett elkészíttetnünk.

(Ilyenek: a település vízrendezési terve, kerékpárút a deutsch-
kreutzi határátkelőtől a 85. sz. főútig, a Gyár u. és Dózsa krt. teljes 
felújítási tervdokumentációja, a Szent Imre u. felújítási és csapadék-
elvezetési terve, a játszótér tervezési költsége stb.)

Sok pályázatot adtunk be már, amelyekből egy volt kiemelkedően 
sikeres, az Új utca építéséhez nyertünk 8,7 millió forintot. Ezen kívül 
fél millió forintot kaptunk a Tornacsarnok renoválásához, és kb. 300 
ezer forintot az iskola eszköz és könyvbeszerzéseire.

Az elutasított pályázatok sora sajnos sokkal hosszabb, amelyeket 
sohasem valamilyen hiba miatt, hanem mindig forráshiányra hivat-
kozva utasítottak vissza.

Ilyenek voltak a most visszautasított Sappard-pályázat, amelyben 
a Dózsa krt. út, járda és csapadékelvezetését, és ugyancsak ezeket az 
infrasrukturális beruházásokat szerettük volna a Gyár utcában végig 
elkészíttetni. Nem nyert még a Játszó-tér pályázatunk, nem kaptunk 
támogatást a Széchenyi-terv-től a szociális bérlakások kialakítására. 
Visszautasították a határnyitásra kért, a zöldterületek kialakítására és 
bővítésére igényelt összegeket, és kb. 4 alkalommal az Új utca kiala-
kítására benyújtott pályázatunkat is.

Jelenleg 2 pályázatból remélünk támogatást; a Szent Imre utca 
felújítására, és egy AVOP által kiírt lehetőségből, amely egy átfogó 
községfejlesztési programot támogat: az önkormányzati épület teljes 
külső felújítását (ablakcserékkel), a település útbaigazító táblarend-
szerének tervezését, elkészítését, a Tornacsarnok festését, karbantar-
tását, és ebből a pályázatból szeretnénk megoldani a Gecemáni-kert, 
és a régi strand-területének rehabilitációját is.

Az első ciklust leszámítva, - amikor a közművek kiépültek és a 
Tornacsarnok is épült, Széchenyi faluját egyik kormányzat sem tar-
totta támogatásra méltónak. Ennek ellenére kitartóan próbálkozunk, 
bízva abban, hogy az erőfeszítéseink, és a befektetett pénz egyszer a 
község javára fordul.”

A Szüreti Napok fantasztikus meglepetése volt a cenki fiatalok Kánkán 
tánca, amellyel fergeteges sikert arattak

További képek a 4-5. oldalon

Bursa Hungarica Felsõoktatási Pályázat
Nagycenk község önkormányzata az Oktatási Minisztériummal 

együttműködve a 2005.évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázatot. A pályázatnak két típusa van:

– felsőoktatási hallgatók számára („A” típus)
– felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számá-

ra („B” típus)
Az „A” típusú pályázatra jelentkezhetnek mindazok, akik már 

valamilyen felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói. Az 
ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi 
félév. A folyósítás kezdete: 2005. március.

A „B” típusú pályázat a felsőoktatási tanulmányaikat először a 
2005-2006-os tanévben kezdőknek szól. Az ösztöndíj időtartama 30 
hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Az ösztöndíj fo-
lyósításának kezdete a 2005-2006-os tanév első féléve. Az e típusra 
pályázó diák írásban köteles 2005.augusztus 30-ig a Felsőoktatási 
Pályázati Iroda részére bejelenteni, hogy a 2005-2006-os tanévben 
melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Az 
írásbeli értesítés elmulasztása esetén az ösztöndíjas az ösztöndíj 
folyósításából kizárható.

Mindkét típusra vonatkozó rendelkezések:
A pályázatokban nem vehetnek részt a rendvédelmi és katonai fel-

sőoktatási intézményekben tanuló diákok. 
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a hivatalban 

hozzáférhető űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell 
benyújtani.

A pályázatok benyújtási határideje: 2004. október 22.
A pályázatokhoz kötelezően csatolandó, a szociális rászorultságot 

igazoló okiratokról a Polgármesteri Hivatalban adnak felvilágosítást. 
Az „A” típusú pályázat kötelező melléklete (tanulmányi igazolás) is 
hozzáférhető a hivatalban, illetve a www.bursa.hu internetcímen.

A beérkező pályázatokat a települési önkormányzat saját maga 
bírálja el, és a támogatásban részesítettek listáját 2004. november 
19-ig nyilvánosságra hozza.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.



2004. június 17-i 
rendkívüli ülés

Nagycenk korábbi, Sopron 
jelenlegi jegyzője, Dr. Galambos 
György volt a rendkívüli ülés 
vendége, melynek egyetlen na-
pirendi pontja a Sopron-Fertőd 
kistérség társulási megállapodá-
sa volt. Az ilyen típusú társulá-
sok önkormányzati feladatokra 
többlettámogatást igényelhetnek 
a központi költségvetésből (2 
milliárd forintot 2004-2006 
között). Gyakorlatilag azonban 
jelentős összegekhez csak akkor 
juthatnak ezek a szerveződések, 
ha az adott kistérség minden 
települése csatlakozik a társulás-
hoz. Olyan célokat, feltételeket 
kell tehát megfogalmazni, me-
lyek a Sopron-Fertőd kistérség 
mind a 39 települése számára 
elfogadhatóak. Nem lehet figyel-
men kívül hagyni, hogy két kö-
telező feladatot meghatároznak a 
társulások számára: a területfej-
lesztést, illetve az alapfokú ok-
tatási intézmények fenntartását. 
Számos vita, nézeteltérés, fél-
reértés oka volt ez utóbbi pont. 
Egyebek mellett a társulásoknak 
vállalniuk kell, hogy a hozzájuk 
tartozó alapfokú oktatási intéz-
mények 2004 szeptember 1-én 
legalább 50%-os, 2005 szeptem-

ber 1-én pedig legalább 75%-os 
kihasználtsággal működnek, a 
meghatározott létszám-norma-
tíva alapján. Ritka az olyan ön-
kormányzat, amely önként le-
mondana óvodájáról, iskolájáról, 
még akkor is, ha a társulás révén 
lehetőség lenne arra, hogy egy 
kisebb iskola egy nagyobbnak 
kihelyezett részlege legyen, és 
így együttesen elérjék a szük-
séges diákszámot. Ezt a lehető-
séget említette a társulás egyik 
nagy előnyeként Dr. Galambos 
György. Természetesen a társulás 
létrehozása, fenntartása költsé-
gekkel is jár, melyekhez minden 
településnek 100Ft/fő/év összeg-
gel kell hozzájárulnia. Lényeges 
kérdés Sopronnak, mint a leg-
nagyobb településnek a döntési 
befolyása. Ezzel kapcsolatban 
több település is aggályokat fo-
galmazott meg.

Kétség sem fér hozzá, hogy az 
elképzelés hasznos, hisz megva-
lósulása esetén évi 80-120 millió 
Ft többlettámogatáshoz juthat a 
térségünk, így a problémás kér-
dések ellenére a testület úgy dön-
tött, csatlakozik a társuláshoz.

Olvashattak már korábbi szá-
munkban arról, hogy kerékpárút, 
fásítás, utcabútorok elhelyezé-
se céljából az önkormányzat 
pályázat benyújtását tervezi. 

Reményeink szerint a korábbi, 
forráshiányra hivatkozva eluta-
sított pályamunkák után végre 
támogatják községünket. 

Június 29-i ülés

Különösebb vita nélkül fo-
gadták el az ülés elején a képvi-
selők a helyi fiatal házasok első 
lakáshoz jutásának támogatásáról 
szóló előterjesztést. Ennek ér-
telmében azokat, akik a feltéte-
leknek megfelelnek, 100.000 Ft-
tal támogatja az önkormányzat. 

Döntés született arról, hogy 
községünk testvértelepülési 
kapcsolatokat épít ki a német-
országi Oberhonnefeld-Gierend 
nevű, mintegy 1000 lakosú kis-
településsel. Várhatóan a jövő 
évtől kezdve lehetőség nyílik a 
fiatalok számára, hogy csereüdü-
lések révén megismerkedjenek e 
német településsel. Erdélyi test-
vérközségi kapcsolatok keresése 
is felmerült az ülésen, remélhe-
tőleg sikerül egy, a határon túli 
magyar faluval is partnerkapcso-
latot kiépíteni.

Sikerült kialakítani az önkor-
mányzat második félévi mun-
katervét, melyet egyhangúlag 
fogadtak el a képviselők.

Módosításra került az előző 
ülésen tárgyalt kistérségi megál-
lapodás, mivel az eredeti terveze-
tet több község sem fogadta el. 

Július 15-i rendkívüli ülés

Ismét rendkívüli ülést tar-
tott a testület, mivel Nagycenk 
csatlakozott a Sopron és 
Térsége Hulladékkezelési Kon-
zorciumhoz. Nem is olyan ré-
gen csatlakozott községünk a 
Mosonmagyaróvári térséghez, 
most azonban váltani kellett, mi-
vel Sopronnak a pályázatokhoz 
előírt lakosságszámra van szük-
sége, melyet Nagycenk nélkül 
nem tud felmutatni. Döntés szü-
letett tehát, hogy községünk átlép 
a soproni konzorciumba, azzal a 
feltétellel, ha emiatt kénytelen 
lesz településünk korábban meg-
kötött szerződéseket felmondani, 
az ezzel járó esetleges kártérítési, 
vagy egyéb költségeket a konzor-
cium állja.

Egyéb ügyek között pedig 
elhangzott, hogy az önkormány-

zat megpályáztatja a bankokat 
számlavezetési, számlakezelési 
feladatok elvégzésére, mivel az 
eddigi számlakezelő bankkal 
(OTP) egy hitelelbírálás kapcsán 
megromlott az önkormányzat 
viszonya.

Július 28-i rendkívüli ülés

Nagyon szomorú okból kellett 
ismét rendkívüli ülést tartani, 
hisz előző éjjel égett le szinte 
teljesen a Vadas család otthona. 
Példás összefogással a falu la-
kosai igyekeztek a bajba jutottak 
segítségére sietni, és a maga 
eszközeivel az önkormányzat is 
hozzájárult az újjáépítéshez, a 
képviselők 500.000Ft támogatást 
szavaztak meg a család számára.

Emellett döntés született arról 
is, hogy az ingatlan megosztása 
után a község kezdeményezi a 
határőrségi épület önkormányza-
ti tulajdonba kerülését.

Augusztus 12-i rendkívüli ülés

Rendkívüli ülések után egy 
újabb rendkívüli ülés követke-
zett. Célszerű volt azonban ismét 
tanácskoznia a testületnek, hisz 
több, fontos kérdésben kellett 
döntést hozni. Többek között óvo-
davezetőt kellett a képviselőknek 
választani az elkövetkező öt 
évre. Összesen egy pályázó je-
lentkezett, az óvodát az elmúlt öt 
évben irányító Bindicsné Nemes 
Viktória személyében, akit ellen-
szavazat nélkül választottak újra 
a képviselők. 

Lényegében vita nélkül hagyta 
jóvá a testület a nevelési-oktatási 
intézmények pedagógiai, illetve 
minőségirányítási programjait.

Ezek után a törvény által előírt 
ún. talajterhelési díj bevezetésére 
került sor. Díjtétele mintegy 600 
Ft/félév, és azok kénytelenek fi-
zetni, akik nem csatlakoztak rá a 
csatornahálózatra. Száznyolcvan 
házat érintene ez a községben, 
azonban a képviselők döntésé-
nek értelmében a 70 éven felüli, 
egyedülálló lakosok mentesül-
nek a díjfizetés alól.

Évek óta próbálja az ön-
kormányzat különböző pályázati 
lehetőségek révén a rossz álla-
potban lévő utcákat felújítani. 
Pályázati forrás segítségével most  

Önkormányzati   Hírek

Soha nem feledhető az az éjszaka Vadasék számára, 
amikor otthonuk a tűz martalékává vált

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, Nagycenk 
Önkormányzatának és lakosainak, hogy az életünk munkáját 
tönkretevõ tûzeset után segítségünkre siettek, és így ismét a 
házunkban tudjuk folytatni az életünket. 

Köszönettel és tisztelettel: Vadas család



a Szent Imre utca szélesítése, bur-
kolatának megerősítése, csapa-
dékelvezetése valósulhatna meg. 
Reméljük a döntéshozók ezúttal 
támogatják elképzeléseinket. 

A Sopron Környéki Összevont 
Orvosi Ügyelethez kíván csatla-
kozni Röjtökmuzsaj és Ebergőc. 
Döntésével Nagycenk képvis-
elő-testülete támogatta a csatla-
kozási szándékot. 

Napirendi pontként a falu-
fejlesztéssel, a vidék tárgyi és 
szellemi örökségének megőrzé-
sével foglalkozó AVOP (Agrár 
és Vidékfejlesztési Operatív 
Program) pályázat megtárgya-
lása következett. Ennek során a 
képviselők úgy határoztak, hogy 
többek között a Polgármesteri 
Hivatal, illetve az iskola tata-
rozására, a zöldterületek növe-
lésére fog koncentrálni a köz-
ség ebben a 60 millió Ft-os 
pályázatban.

Változtak a pedagógusok 
osztályfőnöki pótlékával kap-
csolatos jogszabályi előírások. 
Eddig ez a juttatás a pótlékalap 
12-30%-a közé eső összeg lehe-
tett(Nagycenken 12% volt), az új 
szabályozás szerint a pótlékalap 
30-60%-a között állapítható 
meg ez az összeg. Tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül a 40%-
os mérték mellett döntöttek a 
képviselők.

Még egy pályázati lehetőség 
került megtárgyalásra az ülés vé-
gén. Iskolánk felújítására fordít-
ható az a 4millió Ft, melyet helyi 
védelem alatt álló épületek rend-
behozatalához biztosít a kiíró 
szervezet. Nagycenknek szintén 
4millió Ft-ot kell saját erőként 
biztosítani a pályázat benyújtá-
sához, így kedvező döntés ese-
tén 8 millió Ft-ot fordíthatnánk 
az iskola épületére.

Szeptember 2-i ülés

Döntés született az ülés 
során a Széchenyi Village 

területén lévő közterületek el-
nevezéséről. Ennek értelmében 
a területen található körutak 
és az ezeket összekötő utcák a 
Széchenyiekről kapják a nevü-
ket, míg a többi utcát a környék 
honos madarairól nevezték el a 
képviselők.

Nem kísérte vita az ön-
kormányzat és szervei 2004. I. 
félévi gazdálkodásának hely-
zetéről szóló beszámolót, illetve 
a 2004.évi költségvetés módo-
sítását, mindkettőt egyhangúlag 
fogadta el a testület.

Pályázati lehetőségként évek 
óta elérhető a felsőoktatási intéz-
ményekben tanuló nagycenkiek 
számára a Bursa Hungarica fel-
sőoktatási támogatás, melyhez 
Nagycenk ismét csatlakozott. 
Idén 500.000Ft-os keretet biz-
tosít az önkormányzat a diákok 
támogatására.

Lényeges kérdésben, az el-
ső lakáshoz jutók támogatására 
beadott kérelmekről döntött 
ezután a testület, amely egyúttal 
módosította is a támogatási jo-
gosultság bizonyos feltételeit.

Leszállópályaként -balesetek, 
illetve egyéb szükség esetére- 
helikopterek számára a sport-
pályát jelölték ki a képviselők 
eleget téve az illetékes szervek 
ilyen irányú kérésének. 

A Mentőöv Alapítvány kéré-
sére 10.000 Ft-tal hozzájárult az 
önkormányzat a Győri Kórház 
műszerellátottságának javításá-
hoz. 

Nagycenk ettől az évtől kezd-
ve tagja az EU-s falvak közössé-
gének, az Európa Chartának. A 
jövő évben Hollandiában kerül 
sor a csatlakozási dokumentumok 
ünnepélyes aláírására, melyre 10 
tagú küldöttséget (köztük három 
15-25 év közti fiatalt) várnak a 
szervezők. Településünk pedig a 
következő szüreti napok idején 
látja majd vendégül a Chartához 
tartozó 24 ország településeinek 
képviselőit.

Figyelem!
A fogorvosi rendelés új épü-

letbe költözött (képünkön), a 
Polgármesteri Hivatal közvetlen 
szomszédságába, a felújított, 
sárga színű épületbe!

Rendelési idő az eddig meg-
szokott rend szerint.

Nagy tisztelettel köszöntöm a Cenki Híradó olvasóit. Örülök, 
hogy rendszeresen tájékoztathatom Önöket, a községben történt 
eseményekről.

2004. január1-je óta teljesítek szolgálatot Nagycenken. Ez idő 
alatt az elkövetett bűncselekmények számában nagy visszaesés volt 
tapasztalható. Az eltelt időszakban továbbra is a tulajdon ellen el-
követett bűncselekmények (5 esetben gépkocsi feltörés, 5 esetben 
lopás) voltak többségben, de előfordult garázdaság, súlyos és köny-
nyű testi sértés is. Nagycenken és közvetlen környékén több köz-
lekedési baleset történt (könnyű, súlyos, halálos).  A balesetek nagy 
részét a sebesség jelentős túllépése, valamint szeszes ital fogyasztása 
okozta, ezek ellenőrzésére és kiszűrésére a jövőben kiemelt figyel-
met fordítunk.

Történt továbbá betörési kísérlet, elkövetőjének kilétére fény de-
rült. Az ellene folytatott eljárás jelenleg nyomozati szakban van.

2004, július 1. óta Kertész Zoltán r. ftörm. úrral együtt teljesítünk 
szolgálatot, itt, és a környező települések területén. Szolgálatunk a 
délutáni valamint az éjszakai órákra tevődik, mert az elkövetett bűn-
cselekmények ezen időszakokban gyakoribbak.

Itt szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy kis odafigyeléssel 
a fenti bűncselekmények megelőzhetőek lettek volna. Az eltelt idő-
szakban sok értékes információt kaptunk, ezért továbbra is kérném 
Önöket, hogy a bűncselekmények megelőzése érdekében keressenek 
minket az alábbi telefonszámokon: 06-20-569-2235, vagy ha ez a szám 
valamilyen okból nem érhető el, hívják a Soproni Rendőrkapitányság 
(06-99) 311-234 számát, vagy a 107-es segélykérőt!

Folyamatosan részt vettünk a különböző rendezvények biztosítá-
sában, továbbá a szüreti napok zavartalan lebonyolításában is. 

Pozitív tapasztalat számunkra, hogy a településen élő fiatalok a 
különböző zenés rendezvények alkalmával támogatták munkánkat, 
ezalatt rendőri intézkedésre nem került sor.

A környező településeken az elkövetett bűncselekmények nagy 
részét idősebb, vagy egyedül lakó személyek sérelmére követték 
el. Ezért kérem a lakosságot, hogy akinek szomszédjában illetve 
családjában ilyen személy lakik, fordítsanak több figyelmet rájuk, 
ezáltal a sérelmükre elkövetett bűncselekmények kiküszöbölhetőek, 
vagy megelőzhetőek.

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a soproni Okmányiroda fo-
lyamatosan küldi számunkra a különböző gépkocsikról az informá-
ciókat (kitiltó határozatokat).   Kérem tehát azon személyeket, akik 
gépjárművel rendelkeznek, hogy a problémák elkerülése érdekében 
szükséges befizetéseket, intézkedéseket tegyék meg! (kötelező fe-
lelősség-biztosítás, súlyadó, átíratási határidők).

A nagycenki határőrizeti kirendeltség megszűnésével, átszer-
vezésével községük ellenőrzése nem kielégítő. Így a kapitányság 
vezetése úgy döntött, hogy Lövő községben létrehoz egy 7 főből álló 
rendőrállomást. A rendőri állomány feladata lesz a környező telepü-
lések, köztük Nagycenk község területének az ellenőrzése is. Ennek 
köszönhetően a vidéki településeken is az állandó 24 órás rendőri 
szolgálat biztosítottá válik. Az állomás megnyitásáról és elérhetősé-
géről a későbbiekben fogom tájékoztatni Önöket.

Végezetül szeretném megköszönni a magam és kollégám nevében 
azt a támogatást, amit a Nagycenki Polgármesteri Hivataltól, és az 
emberektől kaptunk beilleszkedésünk megkönnyítése érdekében.

Szolyák Gábor  r. ftörm

Kékfény hírek

Akiket vártunk
Szemeti Balázs-András
Szülők:  Schléger Krisztina

Szemeti Péter

Akiket gyászolunk
Árvai Károly 63 é.
László József 78 é.

Dr. Peszlen Tiborné
(Kocsis Magdolna) 71 é.

Hoffner Imréné
(Regényi Ilona) 76 é.

Ganczigler Jánosné
(Ragats Mária) 84 é.

Pálmai Ferencné
(Pinezits Erzsébet) 82 é.

Anyakönyvi hírek



Így ünnepeltünk a Szüreti Napokon

A Jó bornak is kell a cégér…

A sátor mindig tele lesz a felvonulás után

A cenki mazsorett-csoport mindig üde színfoltja a felvonulásnak

A Vámnál mindig sok néző várja a menetet

A vidámság kiegyensúlyozására; egy elkeseredett uniós fogat

Ritka eset: Szép ördögök és őszi mikulások

Látványpékség, valódi kemencében sült pogácsával

Don-Quihote? 
Vagy egy csinos lány?

A tv2 Megasztár válogatását is nagy 
sikerrel vevő Pákozdy Hajnalka

A legifjabb „csőszmobilos”



Szüreti bábuk az út mellett
Nem mehetünk el szó (és fénykép) nélkül a 

szüretre készült út menti alkotások mellett, ame-
lyeket nagy gonddal, és fantáziával hoztak létre a 
különböző utcák lakói. Legtöbbet összefogással, 
közösen, de sokan egyedül is készítettek az ese-
ményhez stílusos, humoros bábú-életképeket.

Számosan álltak meg mellette hazai és kül-
földi átutazók, akik fényképeket is készítve, 
hírét vitték a cenki ünnepnek, a cenki emberek 

kreativitásának.  
A készítők nevét - akiknek ezúton is gratu-

lálunk,- csak hosszú utánajárással tudhatnánk 
meg, de az utcák nevét, amelyben felállították, 
a képek alá írjuk.

Reméljük, hogy a következő években is 
hasonló lelkesedéssel és ötlettel teli figurák-
kal találkozunk, amelyek méltán mutatják a 
cenkiek vendégváró szüret-ünnepi hangulatát, 
szeretetét.

A falu központjában berendezett szüreti életkép

Kiscenki-utcai babák, 
huncut felirattal

Az iskola utcai 
„család”

A Gyár utca színes, 
virágos, ünnep-

köszöntője
A Békavár házikója és annak lakói

Kiscenki utcai idill, igazi(?) vörösborral

Győr felől ez a „családi eset” 
fogadja a vendégeket (Kiscenk)

(Kiscenki utcában kihelyezett) Hidegségi úti míves alkotás

Kiscenki út... szüreti életkép, 
tökből készült szőlőfürttel



Ezen a nyáron is a „Fiatal 
nemzedék a történelmi emlék-
helyen” mottó keretében zajlott 
le - immár hatodik alkalommal 
- a Sonare Alapítvány szerve-
zésében augusztus 6-15 között 
a Nagycenki Művészeti Napok 
zenei rendezvénysorozata, 
amelynek fővédnökségét ismét 
elvállalta Dr. Mádl Ferenc köz-
társasági elnök.

A külföldön is jegyzett esemény 
gerincét a kamaramuzsika alkotja, 
a Magyar Akadémia Vonósnégyes 
állandó fellépésével.

Az első napon tárlat nyílt a 

Horváth és Lukács Galéria képe-
iből, ahol Aknay János, Bereznai 
Péter Munkácsy-díjas, valamint 
még sok neves festő képeiből lát-
hattunk ízelítőt.  A továbbiakban 
fellépő neves művészek és egy-
üttesek: Ewald Rézfúvósötös, 
Varga Gábor klarinét művész,  
Guit Art duó, Deák Margit 
Gyöngy (dalénekes), Petrován 
Mária (orgonaművész), a Czenki 
Hársfa, a kövesdi Kövirózsa. 
a soproni Pendelyes néptáncs-
csoportok után már-már termé-
szetes, hogy a világhírű, és a 
művészeti napok védjegyévé 

vált Jandó Jenő zongoraművész 
fellépésével zárul az ünnepi kon-
cert-sorozat.

A hallgató közönség magas 
művészi színvonalú zenét hall-
hatott, annak ellenére, hogy a 
Sonare Alapítvány is megérezte; 
a kulturális célú pályázatokra 
az idén sokkal kevesebb pénz 
jutott.  

A kevesebb pénz annyit je-
lentett, hogy a 10 helyett 8 na-
pon voltak koncertek, és Jandó 
Jenő saját zongorája helyett a 
múzeum felhangolt zongorá-

ján játszott. (A művész szerint 
Mozart zenéjére talán még alkal-
masabb ez a helyi hangszer, mint 
az övé.)

A Sonare Alapítvány el-
nök-asszonya Meizl Valéria 
elmondta, mindent megtesz a 
Nagycenki Művészeti Napok 
további színvonalas műsora 
érdekében, és reményét fejezte 
ki, hogy az EU-ba lépésünk 
után a határon átnyúló közös 
programok segítségével szí-
nesedhet a jövő évi koncert-
sorozat.

Az országban 420 hely-
szín és 101 sétaútvonal várta 
szeptember 18-19-én az érdek-
lődőket a Kulturális Örökség 
Napjai eseménysorozatában. 
 A rendezvény ez évi magyar-
országi mottója: a Lélegző örök-
ség” arra utalt, hogy az épített 
kulturális kincs elválaszthatatlan 
a környezetétől.  Nagycenken a 
világörökség védelme alatt álló 

Széchenyi-kastély, a körülötte 
lévő park, és a Hársfasor adta 
ennek mintaszerű helyszínét. 

A szervezők itt is érdekes, él-
vezetes programot állítottak ösz-
sze, a helyi lakosok közül azon-
ban csak kevesekhez jutott el 
az esemény híre. A hirdetőtábla 
kevésnek bizonyult az informá-
ció közlésére, pedig bizonyára 
többen is részt vettek volna a 
gazdag programokon. 

Szombaton is, vasárnap is 2-
2 alkalommal volt séta - szak-
avatott vezetéssel - a kastély 
parkjában és a Hársfasoron. Aki 
ezt végigjárta, legyen az hely-
béli is akár, meglepően sok, új 
ismeretet kapott.

Három, fiatalokból álló vonós-
négyes, – a Magyar Akadémia 
Vonósnégyes, a szlovákiai 
Albreht Vonósnégyes és a cseh-
országi Penguin Vonósnégyes – 
játszott pazar, virtuóz darabokat, 
mindegyik zenekar a hazája ze-
neszerzőitől válogatva darabjait. 
Taschner Tamás a Világörökség 

Egyesület titkára a világörök-
ségről és a határon átnyúló 
kapcsolatokról, a kulturális egy-
üttműködés lehetőségeiről, és 
annak jövőjéről tartott előadást. A 
”Czenki” Hársfa Néptáncegyüttes 
hagyományosan jó hangulatú 
műsorral lépett fel. 

Az idei programot a 
Nemzetközi Visegrádi Alap is 
támogatta, mintegy alkalmat 
adva a határok által elválasztott 

szomszédok egymásra találásá-
nak is.

Nagycenk - mint helyszín 
- meghatározó erővel formálja 
mindazokat, akik az”örökséget” 
a legnagyobb magyar szellemisé-
gét idéző helyen keresik. A mű-
vészekre -reméljük- ihlető erővel 
hat, a hallgatóságban pedig tudat-
osítja: a kultúra, az örökség meg-
ismerése, ápolása és továbbörökí-
tése megmaradásunk zálogai. 

Jandó Jenő az Akadémia vonósnégyessel

A szombathelyi Guit Art gitárduó

Kevesebb pályázati pénzből is
Magas szinvonalú Mûvészeti Napok

A kastély-parkban tett sétán sok újdonságra hívta fel 
figyelmünket a szakember

A Hársfasoron megismerkedhettünk 
az életért eredményesen és szívósan 

küzdő hárs-egyedekkel

Nagycenk: ideális helyszín
Kulturális Örökség Napjai (szeptember 18-19.) 



A világörökség részének 
nyilvánított Fertő-táj építé-
szeti és természeti értékeinek 
jobb megismerése, a Fertő 
parti települések szépségeinek 
védelme a célja az augusztus 
végén megalakult Fertő-táj 
Világörökség Klubnak (FtVK). 
A Cenki Híradó, ha szerény 
keretek között is, negyedévente 
felvillant néhány programot a 
klub életéből.

Tervük szerint ismeretterjesz-
tő előadásokat, kirándulásokat 
szervez a klub a környék építé-
szeti és természeti szépségeinek 
megismerése érdekében.

Már harmincan csatlakoz-
tak az alig egy hónapja meg-
alakult FtVK-hoz, amelynek 
elnökévé a fertőszéplaki Kóbor 
Attilát választották. Tagjai első 
találkozójukon “A Széchenyi 
kastély szellemei”-vel, vagyis 
a Széchenyiek nagycenki kas-
télyához kötődő családtagjaival 

ismerkedhettek meg. Az elő-
adást Kenessei Károly, a nagy-
cenki Széchenyi Emlékmúzeum 
igazgatója tartotta.

A FtVK rendszeres talál-
kozóin a tapasztalatcserére is 
lehetőség nyílik. Remélik, a 
jövőben közös pályázatokat 
nyújthatnak be a régió értéke-
inek védelmében. Addig is szí-
vesen fogadják tagjaik sorába 
az érdeklődőket! 

Információt a belépésről a 
www.fertotaj.hu honlapon, vagy 
Fertő-táj Világörökség Magyar 
Tanácsa Egyesület Fertőszéplak, 
Nagy L. u. 43. (Tel: 99/537-140) 
címen kaphatnak. 

A Világörökség-klub követke-
ző előadása 2004. október 29-én 
Balfon, az Ifjúsági Házban lesz 
(az önkormányzati épületben, a 
Muzsikaház mellett), ahol Dr. 
Gimesi Szabolcs tart előadást 
„Együtt élünk a világörökség-
ben, avagy hogyan élünk együtt 
a világörökségben” címmel.

Felhívás
Őseink szelleme életre kel,
Ifjú s ifjabb cenk regél, énekel. 
Játszanál Rómeót, vagy Júliát?
Vagy tán félelmes Lucifert magát?
Hősszerelmes, zsarnok egy estére.
Belébújnál másoknak testébe?
Ne tétovázz, közöttünk a helyed,
Mostantól csepürágó a neved!

Színjátszó csoport létrehozásához várom mindazon 14 évnél idősebb 
cenkiek jelentkezését, akik kedvet éreznek magukban a színpadi 
szerepléshez. Egyeztető megbeszélés: 2004. október 15. Péntek, 
19 óra, Polgármesteri Hivatal nagyterme, illetve jelentkezni lehet 
személyesen vagy telefonon(06 30/2649941)           Bugledich Attila

Régi színjátszók. Új színjátszók?

Megalakult a Fertõ-táj Világörökség Klub

Új pálya a díjlovaglóknak

II. Magyar Díjlovagló bajnokság 
az Ilona-majorban

Az Ilona- kupáért küzdöttek immár második alkalommal a ha-
zai legjobb díjlovaglók a Nagycenk és Hidegség között található 
Sportlovagló és Szabadidő Központ-ban, szeptember 17-19. között. 

A versenyre 56 lóval 
érkezett 40 versenyző az 
Ilona-majorba, hogy 5 kate-
góriában küzdjenek meg az 
elsőségért. Ebben az évben 
már a versenyzők a 7-8 per-
ces programjaikat új, a ho-
mok alatti műanyag borítású, 
20x60 méteres pályán mutat-
hatták be. Ugyanilyen pályán 
versenyeztek Athénban is, 
az olimpián a díjlovaglók. 
(Ennek a homok alatti bo-
rításnak az a lényege, hogy 
minden versenyző egy-
forma eséllyel versenyezhet, 
elkerülve a nagyon mélyen 
felkavart, süppedős pálya 
hátrányait.)

Az Ilona- kupát végül a 2004-es Országos Bajnok, Szeicz Erika, 
Xenophon Lovas Klub versenyzője nyerte Furmint nevű lovával.

Kiválóan szerepelt a nagycenki, junior-korú Horváth Ágnes, a 
H&L LC versenyzője is, aki 3 lovával, több számban indult, és a 
felnőttek között is az élmezőnyben tudott végezni.

„A világnak te csak valaki vagy, 
de valakinek te vagy a világ.”

Nem jó otthon?
Nincs hova menned?

Nincs válasz, csak kérdések?
Nem hallgat meg senki…

SEGÍTÜNK!
-  ha beszélgetnél gondjaidról 

valakivel
- ha családi probléma keserít
- ha unatkozol
- ha magányos vagy
- ha másnak szívesen segítenél

AJÁNLUNK:
tanácsokat és válaszokat, 

amik könnyebbé teszik 
a mindennapokat.

Baj van a suliban vagy otthon?
Jó lenne valakinek erről őszin-

tén beszélni?
Valami rossz dolog történt 

veled?

-  Ha tanárként munkája során 
szociális problémákkal talál-
kozott;

-  Ha tanítványai sorsa fontos 
Önnek;

Partnere vagyok munkájában!
-  Egyéni tanácsadással, eset-

megbeszéléssel segítek.
-  Konzultációs lehetőséget 

biztosítok.

- Tanácstalan?
-  Gyermeke otthoni vagy 

iskolai ügyeiről szeretne 
beszélni valakivel?

-  Kérdései, kételyei válaszra 
várnak?

Keressen a fogadóórán: 
a Polgármesteri Hivatalban, 

hétfőtől-péntekig 8-10 h 
A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisz-
térium támogatásával az Országos 
Gyermekvédő Liga a szülők kábí-
tószer-problémával kapcsolatos tá-
jékozódását elősegítő új információs 
telefonvonalat üzemeltet. A Szülő 
Segély a 06-40/200-560 telefonszá-
mon érhető el minden nap 17.00 és 
21.00 óra között.

-  A gyermekek érdekeit védő 
szervezet.

-  Egyéni személyes szociális 
szolgáltatást nyújt.

-  Szolgálja a gyermekek testi 
és lelki fejlődését.

- Segíti a családi nevelést.
-  Megelőzi a veszélyeztetett-

ség kialakulását.
-  Elősegíti a veszélyeztetett-

ség megszűnését.

Hegedüsné Mihály Éva
családgondozó

Gyermekjóléti szolgálat felhívása

Egyenes testtartás, harmonikus mozgás, 
szép megjelenés jellemzi a díjlovaglókat



SPORT

Újságot írta és szerkesztette: 
Bugledich Attila és Keszei István

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

A Nagycenki Szüreti Napok 
sporteseményei:

A IX. Nagycenki Szüreti Napok második 
napját több sporteseménnyel színesítette 
sportegyesületünk. Vasárnap kora délután 
Fertőendréd fiataljait remek időben fogadta 
ificsapatunk, és 1-1-es döntetlent ért el. A 
mérkőzést követően négy ló és négy hölgy 
lovasa zenés bemutatóját nézhette meg a 
nézőközönség. Reméljük, a későbbiekben 
is gyönyörködhetünk ebben az igazán remek 
produkcióban.

A felnőttek jó iramú labdarúgó mér-
kőzése 2-2-es döntetlent hozott, a hazai 
gólokat Takács József és Kovács Dániel 
szerezték. 

Az összecsapás szünetében megren-
dezett telefonkönyv-tépő versenyt Steiner 
Tibor nyerte, aki a több, mint 20 db megyei 
telefonkönyvet 35 másodperc alatt tépte 
szét. De a többiek is méltó követőinek bi-
zonyultak, hisz a rendelkezésre álló 2 perc 
alatt a második helyezett Orosz Norbertnek 
csupán egy telefonkönyve maradt épen, 
míg Jagodics Róbert és Kovács Sándor 2-2 
db telefonkönyvet hagyott egészben, így 
ők a 3. helyen végeztek holtversenyben.

A mérkőzést követően került sor a szkan-
derversenyre, amire – nagy valószínűség-
gel a szüreti sátorban tapasztalható remek 
hangulatnak és műsornak köszönhetően 
– csupán négy bátor fiatal jelentkezett. Itt 
a végeredmény a következőképpen alakult: 
harmadik helyen holtversenyben Orosz 
Norbert és Jagodics Róbert végzett, míg a 
döntő összecsapásban remek küzdelemben 
Bán Norbert szerezte meg a győzelmet és 
vele a kupát Kovács Sándor előtt.

Minden résztvevőnek gratulálunk, és egy-
ben köszönjük a részvételt, míg főtámogató-
inknak – a Nagycenki Önkormányzatnak és a 
Wesselényi Miklós Sport Közalapítványnak 
– köszönjük a segítséget!

Ivánkovics Ottó

Labdarúgás
Új szakvezetõ a felnõtt csapatnál

A nyáron új edző irányításával kezdte 
meg a felkészülést a focicsapat. Bukovics 
István nem lehet teljesen ismeretlen a cen-
kiek számára, hisz korábban éppen egyik 
nagy riválisunk, a Fertőrákos trénere volt. 
Eddigi pályafutásáról, itteni terveiről, el-
képzeléseiről kérdeztem a szakembert.

- Kérem, először mondjon néhány szót 
önmagáról, családjáról!

- Bukovics Istvánnak hívnak, 1952-ben 
születtem. Nős vagyok, van egy lányom 
és egy fiam, és két csodálatos unokám. 
Jelenleg Sopronban élek, s immár nyug-
díjas vagyok.

- A labdarúgással mióta van kapcsolatban?
- Gyerekkoromtól fogva a foci szerelme-

se vagyok. Játékosként szerepeltem Szilban, 
illetve Bábolna NBIII-as csapatában. Az 
edzősködést tulajdonképpen Fertőrákoson 
kezdtem. A nyolcvanas évek elején a helyi 
fiatalok edzője lettem. Jó eredményeket ér-
tünk el, s talán ennek hatására is 1985-ben 
az SSE-hez kerültem, ahol a serdülőkkel 
foglalkoztam. 1990-ben a város másik klub-
jához az SVSE-hez mentem edzősködni, 
majd 1993-ban az SLC néven NBI-ben sze-
replő soproni csapat utánpótlásához hívtak. 
Itt a serdülőcsapattal az országos bajnokság 
5. helyén végeztünk. Amikor az SLC meg-

szűnt, a Matáv-hoz szerződtem, ahol a serd-
ülőcsapat irányítása mellett a Vas-Villában 
induló sporttagozatos osztály szervezésével, 
létrehozásával is foglalkoztam. Az országos 
serdülőbajnokságban ebben a időszakban 
egy második helyet sikerült szereznie az 
általam vezetett csapatnak.

- Felnőtt együtteseknél mikor kezdett 
edzősködni?

- A Matáv serdülőcsapata mellett elvállal-
tam a fertőrákosi felnőtt csapat irányítását, 
és az emlékezetes nagycenki győzelemmel 
sikerült megszereznünk a bajnoki címet. 
Ezután két szezont Fertődön töltöttem, itt 
ismét bajnokságot nyert csapatom a megyei 
másodosztályban, később egy rövid ideig 
Beleden, majd újra Fertőrákoson dolgoz-
tam, és ezek után kerültem Nagycenkre.

- Milyen tervekkel vágott neki az itteni 
munkának?

- Ha jól tudom Nagycenknek 1965-ben 
volt egy bajnokcsapata. Szeretném, ha a 
negyvenéves évforduló alkalmából jövőre 
újra bajnoki címet ünnepelhetne a község. 
A játékosállomány ehhez úgy gondolom 
nagyrészt adott, ha fegyelmezetten, csa-
patként tudnak a játékosok futballozni, és 
rendszeresen részt vesznek az edzéseken, 
akkor a kitűzött célok megvalósulhatnak. 
Én csak az elvégzett munkában hiszek, ha 
mindenki megtesz minden tőle telhetőt, a 
jó eredmény nem marad e!.

Sok sikert kívánok a munkájához és kö-
szönöm a beszélgetést!

* * *

Eddig lejátszott mérkőzések:
(zárójelben a tartalékcsapat eredményei)

Babót-Nagycenk: 0-4 (3-2)
Nagycenk-Szany: 1-2 (2-2)
Nagycenk-Beled: 0-6 (0-4)
Egyházasfalu-Nagycenk: 4-2 (8-0)
Nagycenk-Harka: 3-2 (5-1)
Vitnyéd-Nagycenk: 2-2 (1-1)
Nagycenk-Fertőendréd: 2-2 (1-1)
Hegykő-Nagycenk: 1-3 (7-1)

További mérkőzések:
Nagycenk-Fertőrákos: okt. 10. 1500

Lövő-Nagycenk: okt. 17.   1400

Nagycenk-Mihályi: okt. 24. 1400

Kisfalud-Nagycenk: okt. 31. 1400

Nagycenk-Fertőd: nov. 7 1300

Fertőszéplak-Nagycenk: nov.14. 1300

Nagycenk-Veszkény: nov. 21. 1300

Motokrossz
A nagycenki sportegyesület motokrossz 

szakosztályának ifjú versenyzői, Ragats 
Roland és Réti Krisztián sikeresen szere-
peltek az elmúlt hónapokban megrendezett 
versenyeken. Többek között Grosshöfleinben, 
Vejkén, Pandorfban, Kőszárhegyen küzdöt-
tek a sikerekért. Grosshöfleinben Ragats 
Roland az 50ccm-ek között 1., a 65ccm-ek 
mezőnyében pedig 8. lett, ugyanebben a 
kategóriában Réti Krisztián pedig 3.helyen 
ért célba. Vejkén és Pandorfban is dobogós 

Ragats Roland (26) és Réti Krisztián (2) 
egy tavalyi versenyen Szlovákiában.

helyezéseket szereztek, míg Kőszárhegyen 
Réti Krisztián a 65ccm-es géposztályban 
állhatott a dobogó alsó fokára. Ezúton is gra-
tulálunk a tehetséges fiataloknak, és további 
sikeres szereplést kívánunk nekik!

A Kiscenki utcában lakók ezúton sze-
retnék megköszönni az üzemeltető vál-
lalkozónak, az önkormányzatnak, hogy 
Kiscenken újra lehetővé vált a kis élelmi-
szer bolt működése, amelyet már reggel 
5 órától  de. 11 óráig vehetnek igénybe.


