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Szekendi Szani bácsit több éves falu-
szépítő munkája elismeréseként az önkor-
mányzat Nagycenkért-díjban részesítette. 
Mikor meglátogattam és gratuláltam a 
kitűntetéshez, meghatódva csak annyit 
mondott: Nagyon jól esett, boldog és büsz-
ke vagyok. A díj azt jelképezi, elismerik a 
munkámat és szükség van rám.

- 1929-ben születettem, diákéveimet a 
háború alatt éltem meg. 1948-ban az én 
osztálya volt az utolsó érettségiző a bencé-
seknél, az iskolát abban a politikai légkörben 
feloszlatták. Nagy álmám volt, hogy állatte-
nyésztő lehessek, szüleim nehezményezték 
is a terveimet, hiszen pedagóguscsalád sar-
jaként elvárták, hogy én is a tantermekben 
éljem le életemet. 

- Mi lett az álommal?
- Megvalósultnak látszott, felvettek a mo-

sonmagyaróvári egyetem állattenyésztő sza-
kára. De 1949 késő tavaszán jött a rendelet, 
hogy megszüntetik az intézményt, mondván, 
az ott tanulók kilencven százaléka osztály-
idegen. Hova tovább? – tettem fel a kérdést. 
Az állatorvosi egyetem felvételijén nem je-
lentem meg, az erdőmérnöki kar pedig mind 
a mai napig nem küldte meg az értesítőt az 

eredményről. 1950-57 között magánzó vol-
tam, fuvaroztam, kutyákat idomítottam. 

- Nem volt katona?
- 1952 februárjában bevonultam a mun-

kaszolgálatosokhoz, ott pontosan ezer napot 
töltöttem. Mikor hazajöttem ott folytattam a 
munkát,  ahol abbahagytam. 1957 szeptem-
ber 11-én kerültem a vasúthoz, ott dolgoztam 
a nyugdíjig.

- Szerette a vasutat?
- Nem, soha nem tudtam megszeretni. 

Becsületesen elvégeztem a munkámat, de 
igazi örömet nem leltem benne. Kezdetben 
távírász voltam, majd forgalmista, ’89-ig pe-
dig a fertőbozi állomás főnöke. 1985-ben mi-
niszteri kitűntetést kaptam a vasútnál végzett 
munkám megbecsüléseként. De ekkor sem 
szerettem meg ezt az életet. Tulajdonképpen 
leéltem úgy az életem, hogy több évtizedik 
olyannal foglalkoztam, amiben egy csepp 
örömöm sem volt. Mégis tisztességgel és 
kötelességtudóan tettem a feladatomat.

- Nyugdíjazása után kezdett foglalkozni a 
falu szépítésével. 

- Kovács Ferenc kanonok úr indítványoz-
ta, hogy rendbe kellene tenni a temetőt. Még 
a háború előtt a gróf kertésze gondozta, majd 
több évig teljesen elhanyagolt állapotban 

volt. Kanonok úrral kézi munkával megtisz-
títottuk a temetőt. Majd később fákat ültet-
tem be a területet. Harcoltam a Széchenyi-tér 
kivágott fáiért, a Széchenyi szobrot körbeül-
tettem virágokkal. Idén pénz szűkében csak 
évelőkre futotta. A kertészkedés a hobbim, 
az életem értelme. A gyümölcs és konyha-
kert soha sem érdekelt, csak a díszkertészet. 
Autodidakta módon tanultam meg, sokat 
számít az ízlés, a türelem és a szépérzék. 
Természetes azért szakkönyveket olvasgat-
tam. A sok-sok év alatt több mint hatvan fát 
ültettem a Széchenyi-térre, a temetőbe pedig 
hetvennél is többet. Hozzá kell tennem, hogy 
minderre pénz nem igen állt rendelkezésre, 
de én azt hiszem, hogy valamit anyagiak 
nélkül csinálni, az az igazi.

- Kapott támogatást, biztatást?
- A tanács, később pedig az önkormány-

zat nem szólt bele, hogy mit hova ültetek. 
Azt hiszem ez a támogatás jele volt. A 
Nagycenkért-díj pedig további biztatást je-
lent, azt mutatja, hogy volt és van értelme 
annak, amit csinálok és hogy folytassam a 
megkezdett utat. Én pedig folytatom, míg 
erőm engedi. Nagyon jól esett, és boldog va-
gyok, hogy én is büszkélkedhetek egy ilyen 
kitűntetéssel.

Szekendi Szaniszló kapta az idei Nagycenkért-díjat

Tisztelt Választópolgárok!

A településeken 4 évente képviselő és 
polgármester-választásokat tartanak. 2002. 
évben október 20-a az a nap, amikor sza-
vazhatnak, hogy az elkövetkező 4 évben, 
kik azok, akik a képviselő-testületben he lyet 
foglalva a település életét érintő legfonto-
sabb kérdésekben a döntéseket meghozzák. 
Bízom benne, hogy az alábbi összeállítás 
segítséget nyújt a szavazás minél sikeresebb 
lebonyolításában.

A szavazás során közreműködők

A szavazás és a szavazás összeszámlálá-
sa során választási bizottságok működnek 
közre. Feladatuk a szavazás törvényes lebo-
nyolításának biztosítása, a szavazatok össze-

számolása és az eredmény megállapítása. A 
választási bizottságok a következők:

Helyi Választási Bizottság 

(9485 Nagycenk, Gyár u. 2., Községháza)
Elnök:  Dr. Tóth Erzsébet
Elnökhelyettes:  Garamvölgyi Gyula
Tag:  Horváth Magdolna
Delegált tagok:  Pinezits Ferencné
 Schiffer Istvánné
Póttag:  Miklós Tibor
1. sz. szavazatszámláló bizottság: 

(9485 Nagycenk, Gyár u. 2. 
Községháza, Földszint)

Elnök:  Vágvögyi Ottóné
Elnökhelyettes:  Vass Tibor
Tag:  Hofstädter Józsefné
Delegált tagok:  Dr. Szórádi Gáborné

 Végh Marcell
 ifj. Végh Marcell
  Major Zsolt
Póttagok:  Rozmán Orsolya
 Hegedűsné Mihályi Éva
2. sz. szavazatszámláló bizottság

(9485 Nagycenk, Gyár u. 2. 
Községháza I. emelet)

Elnök:  Nagy Józsefné
Elnökhelyettes:  Fekete Ferencné
Tag:  Czenki József
Delegált tagok:  Gruntner Pál
 Pölcz Imréné
 Nagy Györgyné
A Helyi Választási Iroda vezetője: 
 Vezér Beáta jegyző

(folytatás az 5. oldalon)

Önkormányzati képviselõk és polgármesterek választása 
2002. október 20. Választási melléklet



A polgármester értékelte az elmúlt négy évet
- Amit ígértem, szerettem 

volna megtenni a faluért, egy 
kivételtől eltekintve minden 
sikerült. Sajnos a munka-
helyteremtés meg valósítása 
nehézségekbe ütközött. 
Mindenképpen lépéshátrány-
ban vagyunk a többi település-
sel szemben, mivel Nagycenk 
eddig nem rendelkezett vál-
lalkozásra alkalmas területtel. 
Így azok a vállalkozók, akik 
falunkban szerettek volna 
letelepedni, helyhiány miatt 
a szomszédos községeket vá-
lasztották. Nagy előrelépés, 
hogy az állami gazdasági 
földterületből huszonhárom 
hektár önkormányzati terület-
té minősül, erre a következő 
évben van reális esély. Ez 
négy év kemény munkájának 
az eredménye. Miután ön-
kormányzati tulajdonba kerül 
az a terület, minden lehetőség 
adott lesz, hogy a követke-
ző időszakban a vállalkozói 
terület hasznosítása a hely-
bélieknek munkalehetőséget, 
az önkormányzatnak pedig 
adóbevételt jelentsen. A nagy 
fejlesztésekhez szükségünk 
van az ilyen többletforrásra.

- Milyen fejlesztések, be-
ruházások dicsérik az elmúlt 
négy év munkáját?

- A Polgármesteri Hivatal 
tetőfelújítása és villámvédel-
mi berendezés megvásárlása 
illetve beszerelése össze-
sen 2.330.000 forintba került. 
Több mint ötmillió forintot 
tett ki a hivatal villamosveze-
tékeinek javítása, a nagyterem 
festése és parkettájának kijaví-
tása, az alsószint festése, ott 
iroda kialakítása illetve bútor-
zat vásárlása. Szükségessé vált 
a híd javítása, közel kétmillió 
forintba került, hogy a bizton-
sági előírásoknak megfeleljen. 
Közel ugyanekkora összegbe 
került a Tornacsarnok festése 
és ott gépkocsibejáró készí-
tése. Ebben a ciklusban el-
kezdtük a falu úthálózatának 
korszerűsítését. Az Új utca és 

a Játszótér utca útburkolatá-
nak javítására, felújítására öt 
sikertelen pályázás után ha-
todik pályázatunkat fogadták 
el. Elkészült a Major utca, 
ren deztük a földutakat, a kül-
területi utakat és az árkokat, ez 
összesen több mint tíz millió 
forintot tett ki. 1.100.000 
forintból kialakítottuk a 
Millenniumi parkot és padokat 
vásároltunk oda. A Nagycenk 
Kiscenk közötti útszakaszon, a 
Vám utcában 1.610.000 forin-
tért bővítettük a közvilágítást. 
Az óvoda tetőszerkezetének 
rossz állapota szükségessé tet-
te a felújítást, mely négymillió 
négyszázezer forintba került. 
Hétszázezer forintból valósí-
tottuk meg a védőnői és orvosi 
rendelő fűtés szétválasztását. 
Több mint egymillió for-
intért javítottuk a hivatal 
számí tó gépparkját, számító-
gépet, szoftvereket és nyom-
tatót vásároltunk. Elkészült 
Kiscenken a 2 buszmegálló, 
ami közel 700.000 forintba 
került, valamint Nagycenk 
község utcanév-táblái, ame-
lyek kihelyezésre kerültek.

- Mit tekint a legnagyobb 
eredménynek?

- A falu központjában fel-
épített új gyógyszertárat. Nagy 
várakozás és sok egyet nem ér-
tés előzte meg a gyógyszertár 
áthelyezését. Mindenképpen a 
község lakóinak érdekét szol-
gálja, hogy az orvosi ren delő 
köze lében, a falu szívé ben ta-
láltunk új helyet az épületnek. 
A nagy költséget – huszonhá-
rom millió forintot – igénylő 
beruházást a költségvetés 
módosításával, a kiadások át-
csoportosításával tudtuk meg-
oldani.

- Milyen pályázati lehe-
tőségek adódtak és adódnak 
még a közeljövőben?

- A legfájóbb a Simon 
ház átalakítására benyújtott 
hibátlan, nagy terjedelmű pá-
lyázatunk negatív elbírálása. 
A házban szociális és bérlaká-

sokat szerettünk volna kialakí-
tani, a beruházás összköltsége 
66.749.000 forint, a pályázati 
összeg ebből 50.704.000 fo-
rint lett volna. Pályázatunkat 
noha elismerő szavakkal ille-
ték, nehezményeztük, hogy a 
Széchenyi tervből a legna gyobb 
magyar faluja egy forintot sem 
kapott. Folyamatban van a 
hivatal számítógépparkjának 
bővítésére benyújtott pályáza-
tunk elbírálása. A településen 
információs táblák elhelyezé-
sére is pályáztunk, erre anyagi 
támogatást kapunk, jelenleg a 
szerződéskötés stádiumában 
tartunk. Pályázati lehetőség 
áll rendelkezésre a falu me-
zőgazdasági úthálózatának 
javítására, természetesen ezzel 
a lehetőséggel is élünk. 

- Milyen tervei vannak a 
következő négy évre. Milyen 
elkezdett beruházásokat, fej-
lesztéseket folytat?

A következő időszak a fa-
lukép kialakításáról szólna. 
Első lépésként úthálózat és 
járda építése, a foltozgatás 
csak a pénzt viszi el, átmene-
ti megoldás, igazi eredményt 
így nem lehet felmutatni. Az 
úthálózat előtt el kell készíte-
ni a falu vízrendezési tervét, 
ez hozzávetőleg négy-öt 

millió forintba került. Az ön-
kormányzat belső felújítása 
után ebben a ciklusban a 
külső tatarozást szeretném 
megvalósítani. Van arra ígé-
ret, hogy az önkormányzat 
megkaphatja a volt laktanyát, 
ha ez sikerülne, akkor ott 
az önkormányzat szociális 
lakásokat alakítana ki. Így 
a most szociális lakásokban 
elszállásoltak a XXI. Század 
igényeinek megfelelő életkö-
rülmények között élnének.

A következő négy évben 
ismételten minden pályázati 
lehetőséget megragadunk, 
amivel a településünk fejlő-
dését, fejlesztését tudjuk nö-
velni. Nagyon fontos lenne, 
hogy a beruházási területen a 
beruházások és a fejlesztések 
beindulnának. Ezzel nemcsak 
munkahelyet, hanem a telepü-
lésre adóbevételt is tudnánk 
hozni, ami a településünk fej-
lesztésének egyik alappillére.

Szeretnék köszönetet 
mondani a Képviselő-testület 
tagjainak, a Polgármesteri 
Hivatal és intézményei dol-
gozóinak, és természetesen a 
falu lakóinak, hogy munká-
jukkal hozzájárultak az elmúlt 
négy év eredményéhez.

A Kormány az 1921. évi soproni népszavazás emlékére 
a nemzethez és a hazához való hűségről tanúságot tevő 
polgárok előtt fejet hajtva DECEMBER 14-ét a hűség 
napjává nyilvánította. A nagycenki Hűség emlékmű fel-
avatása és átadása 2002. szeptember 21-én megtörtént.



Brummer Gábor
Független jelölt

1949-ben született 
Nagycenken, édesapja id. 
Brummer Gábor, édesanyja 
Erdősi Aranka. Nős, neje: 
Szeneczey Margit. Két gyermek 
apja: Gábor (1973) és Krisztián 
(1975). Iskoláit Sopronban, 
Szombathelyen és Budapesten 
végezte. Szakmai végzettsége: 
élelmiszeripari és vendéglátóipari 
technikus, szervező üzemmér-
nök. Munkahelye 1968-1989-ig 
Soproni Húsipaari Vállalat 
üzemvezetője, 1989-től mint 
magánvállalkozó, élelmiszer és 
borkereskedelemmel foglalko-
zik. Számos országos és helyi 
szintű társadalmi megbízatást 
és tisztséget töltött be, és visel 
jelenleg is. Ezek az alábbiak: 
1990-től önkormányzati képvis-
elő (Nagycenk), 1992-től az 
Országos Gazdaszövetség elnöke 
(Budapest), 1992-1994 között a 
Magyar Agrárkamara alelnöke 
(Budapest), 1992-1996 között az 
Agrárhitel Garancia Alapítvány 
Kuratóriumának tagja, mely 
2001-től örökös tiszteletbeli 
tagjává választotta (Budapest), 
1994-től az  Agrármunkaadói 
Szövetség elnökségi tagja 
(Budapest), 1998-tól a Nyugat-
dunántúli Regionális Fejlesztési 
és Képzési Bizottság tagja és 
szakreferense (Győr). Célja, hogy 
önkormányzati képviselőként a 
jövőben is szolgálja helyi válasz-
tópolgárok érdekeit, hozzáértés-
ével és helyi és országos szintű 
kapcsolatainak felhasználásával 
előmozdítsa a község fejlődését.

Bugledich Attila
Független jelölt

1975-ben, Sopronban szület-
tem. Születésem óta nagycenki 
lakos vagyok. Itt jártam általá-
nos iskolába, ezután a tanulást 
Sopronban a Líceumban, majd 
Szombathelyen a Berzsenyi 
Dániel Tanárképző Főiskolán 
folytattam. 1999 óta – először 
óraadóként, később főállásban 
– a nagycenki általános iskolá-
ban tanítok magyar nyelvet és 
irodalmat, illetve testnevelést. 
Szeretem a sportot művelni 
és oktatni is, tagja vagyok a 
nagycenki labdarúgócsapatnak, 
illetve az iskolában és a sport-
egyesületben a Bozsik-program 
keretében edzősködöm a fia-
talok korosztályos csapatainál. 
Családi állapotom nőtlen, de 
elkötelezett. Barátnőm, Juhász 
Zsuzsanna 1998 óta velem 
lakik Nagycenken. Vele, éde-
sanyámmal és öcsémmel élek 
együtt a Szent Imre utcában. S 
hogy miért szeretnék képviselő 
lenni? 1998 óta tagja vagyok 
a képviselőtestületnek. Négy 
év alatt többé-kevésbé meg-
ismertem a község ügyes-bajos 
dolgait, tevékenyen részt vettem 
a különféle rendezvények, meg-
emlékezések szervezésében, 
lebonyolításában. Igyekeztem 
legjobb tudásai szerint, minden 
kérdésben a község érdekeit 
képviselni. Úgy érzem, négy 
év tapasztalatával tudok és 
akarok tenni, többet tenni közös 
lakóhelyünkért, függetlenként 
politikai befolyásolástól és nyo-
mástól mentesen képviselni Önt 
a községházán. Ahhoz, hogy ezt 
megtehessem, kérem Önt, jöjjön 
el választani és szavazzon rám!

Csigó Szilveszter
Független jelölt

1955-ben Sopronkövesden 
születtem, az általános iskolai 
tanulmányaimat is ott végeztem. 
Az általános iskola után a sop-
roni Fáy András Közgazdasági 
Szakközépiskolába jelent-
keztem. Az iskola elvégzése 
után egy rövid ideig a Soproni 
Postaigazgatóságon dolgoztam, 
ebben az időben kerültem 
Nagycenkre. A posta után a 
zárgyárban dolgoztam közel hu-
szonöt évig, mint raktárvezető. 
A zárgyárból 1993-ban jöttem 
el, két évig mint magánvállal-

kozó kereskedtem, majd 1995-
ben megalapítottam a Csigó 
Kft.-t, melynek jelenleg is az 
ügyvezetője vagyok. Három 
gyermekem közül a fiam, és 
a kisebbik lányom a kft-ben 
dolgozik, a nagyobbik lányom 
jelenleg gyesen van, így már 
lassan két éve „gyakorló” nagy-
papa vagyok.

Ifj. Csorba János
Független jelölt

44 éves, törzsgyökeres nagy-
cenki vagyok, nős, két felnőtt 
lány édesapja. Autószerelő váll-
alkozóként dolgozom tizenöt 
éve a községben. Két ciklusban 
vettem részt az önkormányzat 
munkájában, az elmúlt négy 
évben mint alpolgármester. Az 
iparoskör alapító tagja vagyok. 
A Nagycenki Sportegyesült lab-
darúgó csapatának az edzői 
posztját töltöm be, a sportéletben 
végzett munkám elismeréseként 
az önkormányzat Nagycenkért 
Díjban részesített. Az elmúlt 
nyolc évben legjobb tudásommal 
szolgáltam a közösség érdekét. 
Tudom, hogy az önkormányzat 
lehetőségei végesek, én csak 
azt ígérhetem, ha továbbra is 
megtisztelnek bizalmukkal, dön-
téseimmel és munkámmal a köz-
séget képviselem.

Fekete Ferencné
Független jelölt

45 éves vagyok. Férjezett 
vagyok, két felnőtt gyermek 
édesanyja és egy kisfiú nagyma-
mája. Munkahelyem a Sop-Vid 
Coop nagycenki vegyesüzlete, 
ahol boltvezető helyettesként 
dolgozom. Munkámból kifolyó-
lag napi kapcsolatban vagyok a 

falunk lakosságának egy rész-
ével. Ezért úgy gondolom, hogy 
könnyebben fordulnak hozzám 
ügyes-bajos dolgaikkal, amit 
majd közös erővel próbálunk 
orvosolni. Szeretnék továbbra is 
részt venni a falunk kulturális és 
egyéb rendezvényeinek lebonyo-
lításában. Bízom benne, hogy 
az elkövetkező években sikerül 
Nagycenket szépíteni, gazdagíta-
ni annyira, hogy a lakosai boldog 
és elégedett emberek legyenek.

Dr. Frech Hajnalka
Független jelölt

1997-től élünk Nagycen ken 
férjemmel együtt. 40 éves va-
gyok, ügyvédként dolgozom, 
egyik pártnak sem vagyok 
elkötelezettje. Megelőlegezett 
bizalmuknak köszönhetően már 
az előző ciklusban is a képvis-
előtestület tagjaként vehettem 
részt az önkormányzat munká-
jában. Korábban pedagógusként 
dolgoztam, így közel áll hozzám 
az iskola és az óvoda világa, 
gondjaikat ezért kiemelt figy-
elemmel kísérem. Ügyvédként 
a község lakóinak ingyenes 
jogi tanácsadással igyekszem 
szolgáltatást nyújtani, részt ve-
szek a Nagycenkért Alapítvány 
munkájában és szükség szerint 
szakmai tudásommal is segítem 
az önkormányzat tevékenysé-
gét. Célom, hogy Nagycenken 
– ahol élünk, élni szeretnénk 
– munkámmal mindenben a falu 
érdekét képviseljem, támogatva 
minden olyan elképzelést, kez-
deményezést, amely Nagycenk 
javát szolgálja.

Füzi Ernő
Független jelölt

1959-ben születtem. Gyermek-
koromat Lászlómajorban 
töl töt tem. Általános is-
kolába Mexikópusztán és 
Fertőszentmiklóson jártam. A 
szakmunkásképzőt Ka pu váron 
végeztem el. 1979 óta élek 
Nagycenken. Kilenc évig a 
nagycenki Széchenyi István 
Termelőszövetkezetben dol-
goz tam. 1987 óta vagyok váll-
alkozó. Feleségem a nagy-
cenki általános iskola titkára. 
Két gyermekem van, Csaba 
tizenhárom éves, Tamás pedig 
tizenhét éves, tanulók. 1991 
óta tagja vagyok az ipar-
oskörnek. 1998 óta az elnöke 
vagyok.Termelőszövetkezetben 
dolgoztam. 1987 óta vagyok 
vállalkozó. Feleségem a nagy-
cenki általános iskola titkára. 
Két gyermekem van, Csaba 
tizenhárom éves, Tamás pedig 
tizenhét éves, tanulók. 1991 óta 
tagja vagyok az iparoskörnek. 
1998 óta az elnöke vagyok.

Dr. Horváth András
Független jelölt

1945-ben születtem 
Cegléden. Az agrártudományi 
egyetem elvégzése után kerül-
tem Nagycenkre, ahol 1970 óta 
élek. Feleségem az általános 
iskola igazgatója. Két felnőtt 
gyermekünk van. 1970 óta 
veszek részt a falu életében, 
kezdtem főleg sporttal foglal-
koztam, 1992-től 1998-ig mind 
polgármester helyettes, 1998-től 
mint képviselő tevékenyked-
tem. Megválasztásom esetén 
legfontosabb feladatoknak az 
alábbiakat tartom: 

- Munkahelyteremtés, vál-
lalkozási övezet kialakítása,

- Utak, járdák felújítása,
- A falu tovább parkosítása, új 

játszótér kiépítése,
- Az illegális szemétlerakás 

visszaszorítása,
- Bér és szociális lakások 

kialakítása a régi orvosi rend-
előből,

- Az uniós csatlakozásból 
adódó lehetőségek kihaszná-
lása,

Pályázatokon való részvétel.

Bemutatkoznak az önkormányzati képviselõjelöltek
A faluban tizenkilencen tartják alkalmasnak magukat 

a következő négy évben az önkormányzati képviselő-tes-

tületi munka ellátására. Képviselőnek lenni nemcsak 

azt jelenti, hogy havonta egy ülésre elmegyünk és szava-

zunk a napirendi pontokról, sokkal többet, felelősségtel-

jes és áldozatos munkát jelent, tenni a közért. Ezért nem 

mindegy, hogy ki mellett tesszük le a voksot. Döntésüket 

megkönnyítve, bemutatkoznak a képviselőjelöltjeink.



Horváth László
Független jelölt

53 éves vagyok. Édesapám 
55 éven át kárpitosmesterként 
önálló iparos volt Sopronban. 
Édesanyám (soproni bortermelő 
családból származott) otthon 
dolgozott és nevelt minket 
öcsémmel együtt. Iskolai vég-
zettségeim: faipari technikusi 
oklevelet Budapesten, majd 
okleveles faipari mérnöki dip-
lomámat a soproni Erdészeti és 
Faipari Egyetemen szereztem. 
1973-tól 1985-ig különböző 
gyárakban – a szakmámban 
– főmérnökként dolgoztam. 
1985-től második házasságom 
után kerültem Nagycenkre, 
ahol ma feleségemmel, Lukács 
Ibolyával  vezetjük sikeresen 
az országosan és nemzetközi-
leg ismert Horváth&Lukács 
Galériát és Lovasklubot. A 
rendszerváltás után első ciklus 
önkormányzat képviselőjének 
választottak. A Nagycenki 
Iparoskör egyik újraszervezője, 
majd elnöke voltam néhány 
évig. A közélettől körülbelül 
nyolc éve visszavonultam, és 
cégünk fejlesztésében, irá-
nyításában tevékenykedtem. 
Bízom benne, hogy galériánk 
munkájával, a nagycenki lovas 
hagyományokat ápoló lovasklu-
bunk eredményeivel, és az évek 
során végzett iparos hagyomá-
nyokat folytató tevékenységgel 
Nagycenknek is jelentős szolgá-
latot tehettünk. 

Támogatásukat és bizalmukat 
előre is köszönöm.

Horváth Rezső
Független jelölt

1969. január 25-én születtem 
Sopronban. Az általános iskolát 
Nagycenken végeztem. A köz-
épiskolát a 403. számú Ipari 
Szakmunkásképző Intézetben 
központifűtés- és berendezés 
szakon tettem le. A katonaság 
alatt vízvezeték – készülék 
szerelő szakmunkás bizonyít-
ványt szereztem, valamint 
levizsgáztam minőségi ív- és 

lánghegesztésből. Első mun-
kahelyem 1986-tól a Soproni 
Ingatlankezelő Vállalat távhő 
részlege, ahol hőközpont-kar-
bantartóként dolgoztam. 1990-
től édesapám nyomdokaiba lép-
ve a Nagycenki Vízműtelepen 
dolgoztam vízgépészként. 
1995-ben megnősültem. Két 
gyermekem van. Nyolc éve va-
gyok a nagycenki önkormányzat 
képviselőtestületének tagja.

Ivánkovics Ottó
Független jelölt

31 éves vagyok, elvált, 
egy 5 éves kisfiú édesapja. 
Villamosmérnökként végeztem 
a győri Műszaki Főiskolán, 
majd a Soproni Egyetemen 
gazdasági másoddiplomát 
szereztem. Jelenleg a Matáv 
Budapesten kívüli szponzorálási 
eseményeinek koordinálásával 
foglalkozom. Úgy gondolom, 
hogy megválasztásom esetén 
mentalitásommal,  munkakap-
csolataimmal hasznára lennék 
közvetlen lakókörnyezetemnek, 
és Nagycenknek egyaránt.

Elképzeléseim a következő 
évekre az alábbiak:

- A bevételek növelésére 
erősebb helyi ipar kell (Erről 
már értesülhettünk a sajtóból.), 
mindenkire egyenlő feltételek-
kel, ügyelve a zaj -és környezet-
szennyezésre (lásd: autófényező 
műhely), új szellemi munkahe-
lyeket (is) teremtve. 

- Másrészt egy helyi non-
profit szervezet létrehozása az 
önkormányzati beruházások 
koordinálására, minél több 
helyi vállalkozó bevonásával. 
(Így a megtermelt haszon az 
Önkormányzatnál csapódhat le, 
amit a hozzáadott társadalmi 
munkával még csak növelhe-
tünk.) 

- Végre újra legyen játszótere 
a falunak, közös összefogással. 

- Az óvoda, iskola és az utak, 
járdák fejlesztése, Teleház létre-
hozása, stb.

- A Testépítő szakosztályunk 
másfél éve alatt már köz-
el 300 ezer Ft-ot gyűjtöttünk, 
amit eszközvásárlásra, és helyi 
versenyekre fordítottunk. A fi-
atalok érdekében ezt a munkát 
is szeretném még intenzívebben 
folytatni.

Megválasztásom esetén a 
fenti és további feladatok meg-
valósítására fogok törekedni, 
amihez támogatását előre is 
köszönöm!

Id. Keszei István
MDNP jelölt

53 éves fogtechnikus, nős, 
két felnőtt gyermek édesapja. 
„Ha mindegyik azt mondja:
de én egyedül mit tehetek,
akkor egyik sem tesz semmit;
ha mindegyik azt hiszi, tőle 
függ a siker,
akkor mindegyik ereje szerint 
dolgozik.”

Gróf Széchenyi István veretes 
igazsága mellé felsorakozva 
szeretném a település nehéz 
szervező munkáját segíteni az 
elkövetkezendő négy évben. 
Tizenkét évvel ezelőtt, önko-
rmányzati képviselőként – és ma 
is – az az elv vezérelt, hogy nem 
az egyéni érdekeket megtestesítő, 
hanem az önzetlen, a faluért tenni 
tudó becsületes munka vállalása 
lehet számomra és a választók 
számára is az egyedüli garancia. 
Én ezt a munkát keresztény, 
nemzeti elkötelezettséggel 
kívánom tenni.

Kirkovits Lászlóné
MIÉP jelölt

1946-ban születtem egy 
erdélyi kisfaluban, Patóházán. 
Szüleim földművesek vol-
tak. 1962-ben telepedtem át 
Magyarországra, azóta is itt 
élek. 1973 óta, mint Nagycenk 
polgára. Gyár utca végén, ismer-
tebb nevén Békavárban lakom. 
Férjem is nagycenki lakos. 
Egy nagykorú gyermekem van. 
Végzettségem ápolónő. Jelenleg 
rokkant nyugdíjas vagyok. A 
helyi MIÉP szervezet elnöki 
tisztségét töltöm be. Járván a 
falut és halván a mindennapos 
gondokat, problémákat, ezek 
azok a körülmények, melyek arra 
késztetnek, hogy megméretessem 
magam az önkormányzati válasz-
tásokon. Megpróbáljak segíteni a 
kisemberek gondjainak, panasza-
inak orvoslásában önkormányza-
ti képviselőként. Úgy gondolom 
Nagycenk „híres falu”, de semmi 
nem utal arra, hogy régi hírnevé-
hez méltóan tudja magát napja-
inkban mutatni, ezért az alábbi 

feladatok megoldását tartom a 
legszükségesebbnek: 

- a vállalkozók letelepedését 
kellene szorgalmazni, akik a 
falu lakosai számára új munka-
helyeket teremtenének,

- elérhető áron, építési telkek 
kialakítása fiatalok részére, me-
lyek hozzásegítenék őket, hogy 
gyökeret eresszenek „Széchenyi 
falu”-jában,

- faluház kialakítása, amely a 
gyermekkortól az idős korig át-
ölelné, befogadná és szolgálná a 
falu lakosságát,

- utak ésszerűbb javítása, 
karbantartása,

- szociális kiadások más for-
mában való elosztása,

- pályázatok legteljesebb kö-
rű kihasználása,

- hőseinkre való odafigyelés 
és azok el nem fedése.

Az ő szellemükbe, ma-
gyarságom tisztes megtar-
tásában szeretném szolgálni 
Nagycenk lakosságát. Ké rem, 
szavazatával segítsen, hogy én 
is segíthessen egy még szebb, 
még boldogabb, még büszkébb 
Nagycenkért. Isten áldásával!

Ifj. Lukács Lajos
Független jelölt

46 éves vagyok, nős, két 
gyermek apja. Budapestem 
születtem, de apai ágon és 
feleségem családja révén is 
vannak nagycenki gyökereim. 
Gimnáziumban Sopronba 
jártam, majd közlekedésmér-
nökként végeztem a győri 
főiskolán. 1975 óta a GySEV 
Rt. alkalmazottja vagyok, mint 
mérnök tanácsos, és ez az első 
munkahelyem. Munka mellett 
felsőfokú logisztikai, vámügyi 
és anyaggazdálkodói képesí-
téseket is szereztem. Jelenleg 
a GySEV Rt. teljes körű vám-
ügyintézését végzem vámügyi 
főelőadóként és az rt. selejtezési 
bizottságának elnöke vagyok. 
1982 óta, húsz éve lakom 
Nagycenken, és családommal 
együtt el sem tudnám képzelni 
máshol az életemet. A nagycen-
ki Önkéntes Polgárőr Egyesület 
vezetője vagyok, annak meg-
alapítása óta. Úgy gondolom, 
hogy ebben a faluban renge-
teget lehetne és kellene még 
tenni, kiaknázatlan lehetőségek 
vannak. Fontosnak tartom, hogy 
„Széchenyi falujában” kerüljön 
előtérbe a hagyományok, a még 
meglévő tárgyi és természeti 
kincsek megőrzése, a termé-
szet és a környezet védelme 
– lehetőleg mindez „Széchenyi 
szellemében”. Szerintem alakí-
tani kellene a falu kultúrájának, 
szórakozási lehetőségeinek pa-

lettáját, hogy igény alakuljon ki 
értékesebb zene, környezet iránt 
– úgy a fiatalok mint a felnőtt 
lakosság körében.

Lukács László
Független jelölt

Nagycenken születtem 1948-
ban, hat gyermekes család leg-
kisebb tagjaként. Szüleim: éde-
sapám kovácsmester, édesanyám 
háztartásbeli volt. Az általános 
iskolát Nagycenken végeztem, 
majd ipari tanulóként Sopronba 
kerültem, ahol festő-mázoló, tapé-
tázó szakmunkás vizsgát tettem. 
Mint szakmunkás 1965 óta vég-
zem ezt a munkát. Munkahelyem. 
a GYÁÉV soproni építésvezető-
sége volt közel harminc évig. A 
GYÁÉV megszűnése után váll-
alkozó lettem és jelenleg is az 
vagyok, végezve azt a munkát, 
melyet tanultam. Családomról: 
feleségemmel és két fiam közül 
a kisebbikkel élek egy háztartás-
ban. Idősebb fiam nős, egy gyer-
mek édesapja, Győrszentivánon 
él. Ő építész-technikus. Kisebb 
fiam vendeglétós (szakács) 
végzettségű, Nagycenken dolgo-
zik. Vállalkozóként elsősorban 
Nagycenken és környékén 
végzem munkámat. Büntetlen 
előéletű vagyok.

Nagy László
Független jelölt

1947-ben Nagycenken láttam 
meg a napvilágot. Apám idős 
Nagy László – ma nyolcvan éves 
– kovácsmesterként kereste a 
kenyerét, édesanyám született 
Tama Róza a helyi magtisztító 
üzemből ment nyugdíjba. Nős 
vagyok, feleségem Hofstasdter 
Terézia Nagycenk egykori, 
köztiszteletben álló bognárm-
esterének legkisebb leánya, 
aki varrónő végzettséggel ren-
delkezik. Feleségem két fiúgyer-
mekkel: Péterrel és Tamással 
ajándékozott meg. A nagycenki 
általános iskola elvégzése után 
a soproni Széchenyi István 
Gimnáziumban érettségiztem, 
majd kitanultam a faszobrász 



(folytatás az első oldalról)

A szavazás
Fontos, minél többen eljöjjenek szavazni, 

minél többen élnek ezzel a jogukkal, annál 
valószínűbb, hogy a többségi akaratnak 
megfelelő képviselő-testület áll fel. Igaz 
meg kell jegyezni, a helyi választásokon sem 
érvényességi, sem eredményességi küszöb 
nincs. Vagyis, aki a legtöbb szavazatot kapja 
az lesz a polgármester, illetve a 9 legtöbb 
szavazatot kapó jelölt lesz települési képvi-
selő. Az eredmény egy fordulóban dől el, 
nincs második forduló. 

A szavazókörök 6 órától 19 óráig lesznek 
nyitva. Szavazni csak személyesen, a sze-
mélyazonosság igazolását követően lehet. A 
személyi adatok igazolása az alábbiak szerint 
történhet:

 a) Az érvényes „régi típusú” (kemény 
illetve puha fedelű, füzet alakú) személyazo-
nosító igazolvány mind a két említett adatot 
tartalmazza.

b) Amennyiben ilyen személyazonosító 
igazolvány tulajdonosa 2000. január 1. óta 
új lakcímet létesített, úgy régi igazolványa 
mellé lakcímigazolványt kapott. Ebben az 
esetben a szavazáshoz mind a kettőre szük-
ség van.

c) Az új (kártya alakú) személyazonosító 
igazolvány nem tartalmazza a lakcímet, így a 
választópolgárnak a szavazóhelyiségbe lak-
címigazolványát is magával kell vinnie.

d) Útlevél, 2001. január 1-jét követően 
kiállított – kártya formátumú – vezetői 
engedély vagy sorkatona esetén katonai 
igazolvány is alkalmas a személyazonosság 
igazolására, de – mivel ezek egyike sem 

tartalmazza a lakcímet – be kell mutatni a 
lakcímigazolványt is.

e) Bevándoroltak esetében a részükre ki-
adott személyazonosító igazolvány és ezzel 
együtt a lakcímigazolvány felmutatása szük-
séges a szavazáshoz.

A szavazatszámláló bizottságok munkájá-
nak megkönnyítése érdekében kérem, lehe-
tőleg hozzák magukkal a választási értesítőt 
(kopogtató cédulát). 

A mozgásában gátolt személyt annak ér-
dekében, hogy gyakorolhassa választójogát, 
kérésére a szavazatszámláló bizottság 2 tagja 
lakásán, vagy tartózkodási helyén mozgóur-
nával felkeresi.  Kérjük, akinek ilyen igénye 
van, az jelentse be.

A választópolgárok 3, előttük lepecsételt 
szavazólapot kapnak. Az egyik szavazólapon 
a polgármester-jelöltre, a másikon a képvi-
selő-jelöltekre, a harmadikon a megyei köz-
gyűlés listáira lehet szavazni.

Kikre lehet szavazni?
Polgármester- és képviselő-jelöltként tör-

ténő nyilvántartásba vételt 2002. szeptember 
27-ig lehetett kezdeményezni. Eddig a határ-
idői g 1 polgármester és 20 képviselő-je löl-
tet vett nyilvántartásba a helyi választási 
bizottság. A nyilvántartásba vételt követően 
1 képviselő jelölt visszalépett, így a hirde-
tőkben közzétett lista módosult. Az alább 
közölt névsor a jelenleg érvényes jelölteket 
mutatja be abban a sorrendben, ahogy a sza-
vazólapon szerepelni fognak.

Polgármester-jelölt:
Udvardi Imréné független jelölt

Települési képviselőjelöltek:
Brummer Gábor független jelölt
Bugledich Attila független jelölt
Csigó Szilveszter független jelölt
Fekete Ferencné független jelölt
Dr. Frech Hajnalka független jelölt
Füzi Ernő független jelölt
Dr. Horváth András független jelölt
Horváth László független jelölt
Horváth Rezső független jelölt
id. Keszei István MDNP
ifj. Csorba János független jelölt
ifj. Lukács Lajos független jelölt
ifj. Ivánkovics Ottó Ferenc 

 független jelölt
Kirkovits Lászlóné MIÉP
Lukács László független jelölt
Nagy László független jelölt
Steiner Katalin független jelölt
Szentgróti József független jelölt
Tóthmihály János MIÉP

A Képviselő-jelöltek szavazólapján leg-
feljebb 9 nevet lehet megjelölni. Ez azt 
je lenti, hogy 9-nél kevesebbet lehet jelölni, 
de többet nem, mert ebben az esetben vala-
mennyi szavazat érvénytelen lesz.

A megválasztott képviselőknek a meg-
választást követően, majd pedig évente és 
polgármesternek saját magára és a közös ház-
tartásban élő házas- vagy élettársára és gyer-
mekeire nézve vagyonnyilatkozatot kell tenni. 
A képviselő saját nyilatkozata nyilvános.

Nagycenk, 2002. október 9.

Vezér Beáta  jegyző
Helyi Választási Iroda Vezetője

mesterséget. Szerencsés és bol-
dog embernek érzem magam, 
mert a hivatásom egybeesik a 
hobbimmal. Nagy öröm volt 
számomra, hogy elkészíthettem – 
társadalmi munkában – a sportc-
sarnokba szülőfalum címerét és 
a millenniumi emlékművünket. 
A közügyek iránt mindig 
érdeklődést tanúsítottam, mikor 
kellett – úgy érzem – megtettem, 
amit megtehettem. Ha a válasz-
tópolgárok bizalmukkal meg-
tisztelnek, akkor képviselőként 
még többet tehetnék. Bizalmukat 
igyekszem megszolgálni.

Steiner Katalin
Független jelölt

34 éves vagyok. Az általános 
iskola – melyet Nagycenken 
végeztem el – befejezése után, 
továbbtanulás céljából Győrbe 
költöztem. A Rejtő Sándor 

Textilipari Szakközépiskola 
vegyipari szakán érettségiztem 
1986-ban. Miután egy évet 
töltöttem Veszprémben (vegy-
ipari egyetem) hazaköltöztem 
a szüleimhez Nagycenkre. 
Sopronban helyezkedtem el a 
szőnyeggyárban, ahol 1987-től 
dolgoztam, mint minőségellenőr. 
1990-től 1997-ig a Tassi Agró 
Kft. alkalmazásában dolgoz-
tam, mint bolti eladó, majd a 
későbbiek során árubeszerző. 
1997-től vállalkozó vagyok, 
jelenleg is a Soproni utcában 
lévő virágboltot üzemeltetem. 
Szüleimmel és az öcsémmel la-
kom. Szüleim már nyugdíjasok, 
az öcsém hentesként dolgozik a 
Soproni Vágóhídon.

Szentgróti József
Független jelölt

1959-ben születtem Sop ron ban. 
Születésemtől 1983-ig Sopron-

kövesden éltem. Ott végeztem 
el az általános iskolát, majd a 
soproni Pesti Barnabás szak-
munkásképzőben tettem szak-
vizsgát szobafestő szakon. 1997-
től 1986-ig a GYÁÉV-nál voltam 
alkalmazott. 1986-tól egyéni váll-
alkozóként dolgozom. 1988-ban 
mestervizsgáztam, és ettől az 
időtől fogva folyamatosan részt 
vállalok szakmunkás tanulók kép-
zésében. Nagycenki lakos 1983-
ban lettem. Ekkor nősültem meg, 
feleségem nagycenki. Három 
fiunk született, ők tíz, tizenhárom 
és tizenhét évesek.

Tóthmihály János
MIÉP jelölt

Özvegyember, két gyermek 
édesapja vagyok. Héttagú sze-
gényparaszti családban szület-

tem, harmadik gyermekként. Az 
általános iskola után vasipari 
szakmát tanultam, mint gépla-
katos képesítést szereztem. Az 
ELZETT soproni gyárában 
lakatosként helyezkedtem el, 
munkám mellett esti tagozaton 
szakközépiskolába jártam, így 
lettem középfokú minőség-
ellenőr. Sorkatonai szolgálatom 
után a soproni erőműben (jel-
enleg Soproni Fűtőerőmű Kft.) 
vállaltam munkát, mint lakatos. 
Időközben behívtak tartalékos 
katonai szolgálatra, ahol tiszthe-
lyettesi továbbképzésre küldtek, 
így főtörzsőrmesteri rendfoko-
zattal szereltem le. Az erőmű-
ben, ahol most is dolgozom, az 
elmúlt évek során, számos tan-
folyamon vettem részt, többek 
között lakatosmester, kazángé-
pész és turbinagépész képesí-
tést szereztem. A lakatosi után 
kazángépészi beosztást kaptam, 
jelenleg turbinagépészként vég-
zem a munkámat. A képviselő-
jelöltséget a közösség gyarapo-
dásának előmozdítása miatt vál-
laltam. Megválasztásom esetén 
szeretném a község gazdasági 
felvirágoztatása és a polgárok 
anyagi és erkölcsi gyarapodása 
érdekében a képviselői munká-
mat végezni.

Udvardi Imréné
polgármester-jelölt
Udvardi Imréné vagyok, két 

gyermek édes anyja és három 
kicsi nagymamája. 1998 óta 
Nagycenk főállású polgármes-
tere. 1992 óta a Győr-Moson-
Sopron Megyei Gazdaszövetség 
elnökeként segítem a térség 
gazdálkodóit. A Győr-Moson-
Sopron Me gyei Agrárkamara 
munkájában 1994 óta elnökségi 
tagként és országos küldöttként 
veszek részt. Megválasztásom 
előtt mezőgazdasági vállalkozó-
ként a Parlamentben átvehettem 
az Aranykoszorús gazda kitün-
tetést. Jelenleg férjem és fiam 
viszi a vállalkozást. A 2002. ok-
tóber 20-i választáson a Győr-
Moson-Sopron Megyéért 
Egye sület színeiben indulok, és 
szeretném elnyerni az Önök bi-
zalmát a Megyei Közgyűlésben 
való részvételre.



Új sá got ír ta és szer kesz tet te: 
Csor ba Vik tó ria

Ki ad ja: Pol gár mes te ri 
Hi va tal, Nagy cenk

Szedés: Stamp Design

Kérem, akinek bár milyen ké ré se 

van vagy információ val rendel-

kezik Csorba Viktó riá val vegye fel 

a kapcsolatot a

06-30/493-10-44-es telefonszámon.

Szeretném felhívni a figyelmét a járművekkel rendelkezőknek, 
hogy ebben az évben több megkeresést kaptunk a soproni polgár-
mesteri hivatal illetékes osztályától, mely szerint azon személyektől, 
akik valamilyen kötelező tennivalóikat nem teljesítették, a hatósági 
jelzések bevonásra kerülnek. Ha valaki valamilyen okból – ez leg-
többször a kötelező felelősségbiztosítás be nem fizetése miatt tör-
ténik -, az említett szervtől határozat érkezik, akkor az abban fog-
laltakat célszerű megtennie, mert ellenkező esetben bevonásra kerül 
a jármű hatósági engedélye és jelentős pénzbírságra is számíthat.

Egyre inkább szaporodik azon idegen személyek száma, akik 
Nagycenken vagy valamelyik környező községben telepszenek le, 
főleg albérlet formájában és sokszor még a bérbe adó sem tudja, 
hogy ki az, aki a lakásában lakik. Itt főleg különálló lakások esetéről 
van szó. Előfordult amikor valamelyik hivatalos szerv keresi, kide-
rül, hogy nem lakott itt soha. Legtöbbször csak valamilyen megtör-
tént bűncselekmény során derül ki, hogy olyan személyek is laknak 
a községben, akikről korábban nem is tudtunk. Több személy lakik a 
környezetünkben, akik az ország másik feléből, vagy külföldről jött, 
albérletet vett ki, de a tulajdonos nem jelenti be.

Mindenkinek érdeke lenne – még a tulajdonosoknak is -, hogy 
tudjuk, kik jönnek a községbe, ne maradjanak ismeretlenek, hiszen 
lehetnek köztük olyanok is, akik hajlamosak bűncselekmények el-
követésére vagy éppen felelősségre vonás elől menekültek ide és 
húzzák meg magukat.

A községben a korábbi években eléggé gyakori autófeltörések 
száma szerencsére jelentősen csökkent, ugyanúgy az egyéb bűncse-
lekmények számában is jelentős csökkenés látható.

Az idei évben a házaló idegen elkövetők is kevesebbszer károsí-
tották meg a gyanútlan személyeket.

A község területén és a környéken is jelentősen növeltük a közleke-
dési ellenőrzések számát, melyhez jelentős segítséget nyújtanak a határ-
őr kollégák is. A balesetek száma kis csökkenést mutat, de a közlekedők 
továbbra is nagyon fegyelmezetlenek, sok a szabálysértés elkövetése. 
Kiemelten kívánom kezelni az iskola előtti területet, továbbá a község-
be bevezető útszakaszokat, ezeken a helyeken a lehetőségekhez képest 
gyakori ellenőrzésekkel azt kívánom elérni, hogy az itt átutazók körében 
terjedjen el: bármikor találkozhatnak közlekedési ellenőrzéssel.

Főleg az év második felében jelentkeznek olyan gondok, hogy egyes 
fiatalok – 13-15 évesek – nem bírnak a felesleges energiájukkal, rongá-
lásokat követnek el. Így történt ez a legutóbbi nagy községi ren dez vény, 
a szüreti napok alkalmával is, amikor magukról megfeledkezett szemé-
lyek megrongálták a sátor mögötti lovaspálya tribünjeit, ezzel jelentős 
kárt okozva azok készítőjének. Ezzel kapcsolatban várom azon bejelen-
téseket, melyek az elkövetők személyénél felderítését segítik.

Természetesen a fentieken kívül is minden olyan ügyben kérem 
a segítséget továbbra is, mely a község közbiztonságának erősítését 
segíti. Ebben a munkában jelentősen kiveszik a részüket a polgár-
őrök is, akik napi munkájuk mellett vállalják ezt a plusz elfog-
laltságot is. Ez főleg azóta jelentkezett jelentősen, amióta folynak 
a tűzszerészek robbanóanyagokkal kapcsolatos munkái, hiszen a 
terület őrzéséről, robbantáskor a terület biztosításáról folyamatosan 
gondoskodni kell. Remélhetőleg ez a gond is véglegesen és meg-
nyugtatóan megoldódik, hiszen ha nem szól közbe semmi, akkor az 
összes robbanóanyagot felderítik és megsemmisítik. 

A km. irodában működik az üzenetrögzítő, így amennyiben az adott 
időpontban nem is vagyok az irodában, a hátrahagyott üzenet alapján 
felkeresem, akinek valami közölnivalója van. Kérem, hogy az elérhe-
tőség végett telefonszámot vagy lakcímet közöljenek, mert nem biztos, 
hogy a hang alapján minden esetben tudom azonosítani a telefonálót. 

A továbbiakban is forduljanak bizalommal hozzám, hiszen fel-
adataim közé a tanácsadás, segítés is hozzátartozik.

And rás Zol tán r. ftzls.

Tá jé koz ta tó Nagy cenk köz ség 

köz biz ton sá gi hely ze té rõl

Idén is lesz Idősek Napja. A 
rendezvény november nyol-
cadikán, pénteken délután 
három órakor kezdődik. Az 
önkormányzat színes prog-
rammal várja a falu idős 
lakóit.

November 20 és 21-
én tüdõszûrõ vizsgálat 
lesz a Polgármesteri 
Hivatalban. Minden 
tizennegyedik élet-
évét betöltött sze-
mély köteles megje-
lenni a vizsgálaton. 
November 20-án 
(szerdán) 12.15-17 
óráig, 21-én (csütör-
tökön) pedig 8.15-
12.30-ig tart a szûrés.

Az illegális szemétlerakó 
terület megszűnt, ezért 
kérjük, hogy a telepü-
lés határaiban senki ne 
helyez zen el hulladékot. 
A megfelelő mennyiségű 
szemét elszállításáról a ki-
helyezett konténerek vala-
mint az évi lomtalanítás 
gondoskodik.

Az önkormányzat kéri a 
lakosságot, hogy a sze-
lektív szemétgyűjtés elő-
írásait figyelembe véve, 
a kihelyezett konténe-
rekbe csak üveg és papír 
hulladékot helyezzenek 
el. Ha a községben ez a 
fajta szemétgyűjtés nem 
a szabályoknak megfel-
elően működik, akkor 
megszűntetik.

Köszönet a Nagycenki 
Öregfiúk Csapatának, akik 
vállalták a Torna csarnok 
lakkozását. A munkában 
részt vett: 
Pölcz Zoltán, Szalai 
Gábor, Turi Tamás, 
Koloszár Antal, Nagy 
István, Nagy Zoltán, 
Mitnyik János, Füzi 
Ernõ.

Sikeres hetedik Szüreti Napok

Az önkormányzat köszönetét fejezi ki mindazok-
nak, akik részt vettek a szüreti mulatság előkészíté-
sében és lebonyolításában. Dicséret illeti a jelmezbe 
öltözött felvonulókat, a süteményt, bort felajánlókat 
és kínálókat, a sátor díszítőit, a fellépő falubelieket és 
a programok szervezőit.


