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Tisztelt Olvasók, 
kedves Nagycenkiek!

A Cenki Híradó legutóbb augusztus-
ban jelent meg. Az őszi-téli szám, jól-
lehet időben elkészült, és a tördelőnél 
várta, hogy a végső formáját megkapja, 
rajtunk kívülálló okok miatt nem kerül-
hetett az önök kezébe.

A mostani szám külsejében ugyan meg-
változott, tartalmában azonban továbbra 
is tárgyilagos és pártatlan. Igyekszünk 
úgy informálni önöket a faluban történő 
eseményekről, a falut érintő döntésekről, 
hogy közben öröm legyen olvasni a lapot. 
A Cenki Híradó rólunk, nagycenkiekről 
szól, s nekünk, szerkesztőknek fontos 
minden, ami az itt élőkkel történik, ami 
őket foglalkoztatja.

A Cenki Híradónak, népszerűsége és 
olvasottsága miatt, szerencsére sok hir-
detője van. A hirdetésekből befolyt ös-
szeg egy részéből az Önkormányzat a 
szerkesztői munka költségeit fedezi. Ezt 
a szerkesztésért kapott évi nyolcvanezer 
forintot a jövőben az iskola azon diák-
jai számára ajánljuk fel, akiknek család-
juk szűkös anyagi helyzete miatt gondot 
okoz a részvétel egy-egy osztály- vagy 
tanulmányi kiránduláson.

A most kezükben tartott szám 
Önkormányzati Hírek rovata a meg-
szokottakhoz képest rendhagyó. Eddig 
minden képviselő-testületi ülésről rész-
letes beszámolót olvashattak a lapban, ez 
azonban, - a hosszú időre való tekintettel, 
- most nem lehetséges, hiszen akkor ki-
zárólag önkormányzati hírekből állna az 
újság. Jelen esetben az általunk legfonto-
sabbnak vélt kérdésekről, ügyekről, dön-
tésekről számolunk be a lap hasábjain. 
Az ülések jegyzőkönyve a Polgármesteri 
Hivatalban, ügyfélfogadási időben meg-
tekinthető.

Reméljük, hogy elnyeri tetszésüket a 
régi-új külalak, és kedvvel olvassák az 
írásokat! Szép tavaszt, kellemes húsvéti 
ünnepeket kívánunk!

Benke Éva és Rozmán Orsolya

Vezér Beáta jegyző a Nyugat-dunán-
túli Regionális Fejlesztési Ügynökség 
által kiírt pályázatot elnyerve március 
17. és május 19. között Brüsszelben 
ismerkedik az uniós pályázati rend-
szerrel. Távolléte idején helyettes látja 
el a jegyzői feladatokat a nagycenki 
Polgármesteri Hivatalban.

A Nyugat-dunántúli Régió területfejlesz-
tésben dolgozó szakemberei számára kiírt 
pályázaton Vezér Beáta nagycenki jegyző-
nő sikeresen szerepelt. A pályázat elnyeré-
sével részt vehet egy kilenc hetes képzésen 
az unió fővárosában, Brüsszelben.

- A pályázaton való részvétel feltétele 
az angol nyelvtudás volt. A jelentkezé-
si papírok kitöltése, és egy elbeszélgetés 
után bírálták el, ki utazhat Brüsszelbe. 

A régióból összesen öten mehetünk, 
Nagycenk mellett Hévízről, Győrből, 
Szombathelyről és Sárvárról jönnek még 
résztvevők – meséli a jegyzőnő. – A kép-
zés célja az, hogy felkészítse a regionális 
szereplőket az uniós pályázati pénzek fo-
gadására. A kilenc hét során megismer-
kedünk az uniós intézményrendszerrel, a 
Brüsszelben közvetlenül megpályázható 
források felkutatásának mikéntjével, és 
részt veszünk az unió aktuális rendezvé-
nyein és konferenciáin.

Vezér Beáta elmondta, hogy a képzéstől 
egyebek mellett azt reméli, hogy elmélyít-
heti a szakmai nyelvtudását, illetve, hogy 
az ott tanultakat hazatérve kamatoztatni 
tudja Nagycenk érdekében, hiszen napra-
kész tudással rendelkezik majd az uniós 
pályázatok rendszeréről.

Brüsszelbe utazik a jegyzõnõ

Az ősz folyamán megalakult a nagycen-
ki Nefelejcs Nyugdíjasklub. Nagy szükség 
volt már egy az idősebb korosztálynak szó-
rakozási, kikapcsolódási lehetőséget nyújtó 
klubra, mely önszerveződő módon, de fiatal 
szervezők segítségével jöhetett létre.

Több sikeres összejövetelt tartott az 
egyre nagyobb létszámú klub. Első alka-
lommal a fertőszentmiklósi Rozmaring 
Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület járt 
Nagycenken Bugledich Attila meghívásának 
eleget téve. Ők segítették meghozni a helyiek 
kedvét egy saját közösség életre hívásához. 
A későbbiekben filmvetítésre, karácsonyi 
műsorra került sor, majd a falu új lelkipász-
tora, Kálmán Imre atya volt a klub vendége, 

akivel nagyon jó hangulatú beszélgetés so-
rán ismerkedhettek meg közelebbről a klub 
tagjai. Legutóbb községünk háziorvosa, dr. 
Szakál Mária tartott érdekes és hasznos elő-
adást az egészséges életmódról, az egészség-
megőrzésről. Az előadás végén a doktornő 
néhány az egészségre vonatkozó kérdést tett 
fel a hallgatóságnak, a jól válaszolókat pedig 
ajándékokkal jutalmazta. 

A klubtagok további közösségteremtő 
programokat, kirándulásokat terveznek, és 
várják azokat a helyi nyugdíjasokat is, aki 
eddig még nem vettek részt a rendezvénye-
ken. Ők se maradjanak ki az örömből, hiszen 
a klub mottója „… olyan szomorú, ha az 
ember egyedül örül…”

Nyugdíjasklub alakult

A nyugdíjasklub vendége volt Kálmán Imre atya

Legutóbb dr. Szakál Mária látogatott el a klubba



Tisztelt Nagycenkiek!

A legutóbbi Cenki Híradó meg-
jelenése óta a legjelentősebb ese-
mény az időközi önkormányzati 
választás volt, ami nem használt 
Nagycenk jó hírének, és feles-
leges pénzkidobással is járt. Azt 
gondolom, mindannyiunk elemi 
érdeke, hogy mielőbb felejtsük el 
ezt a procedúrát, és az előttünk 
álló feladatok közös összefogással 
történő megoldását segítsük elő. 
Az új testület megalakulásával 
egy időben törvényi kötelessége a 
polgármesternek, hogy ismertesse 
programját. Ezt az alakuló ülésen 
meg is tettem, amit sajnos csak 
Csorba János képviselőtársam tá-
mogatott, és 8 képviselő pedig le-
szavazott, indoklás nélkül. Ilyen 
korábban soha nem történt, ezért 
üzenet értéke van. Fontosnak ér-
zem, hogy Önök is megismerjék 
ezen programot, ezért változatlan 
formában olvashatják azt. Kérem, 
döntsék el Önök, hogy egyetérte-
nek-e vele. Egyben a Cenki Híradó 
hasábjain is kérem a nyolc képvi-
selő-társamat, hogy gondolják át 
döntésüket, és javaslataikkal se-
gítsék Nagycenk felemelkedését, 
köszönöm.

„Tisztelettel köszöntöm a kép-
viselő-társaimat és a nagy számban 
megjelent lakosságot. Szeretném 
megköszönni mindannyiunk nevé-
ben a szavazatokat, hiszen 60 % 
feletti volt a részvételi arány, ez 
magasabb, mint egy évvel ezelőtt 
volt. Ezek szerint a Nagycenkiek 
továbbra is szeretnék a kezükben 
tudni falunk sorsát. 

Az eskütételek megtörténtek. 
Ez alapján kérem a képviselő-
társakat, hogy esküjükhöz híven 
végezzék képviselői munkájukat, 
és álljanak ki Nagycenk érdekei 
mellett. 

Megdöbbentő volt számom-
ra, hogy a választások utáni el-
ső munkanapon Bugledich Attila 
nyolc képviselő-társa nevében le-
mondásra szólított fel polgármes-
teri dolgozószobámban. Akkor is 
és most is arra kérem őt, hogy 
fogadja el és tartsa tiszteletben a 
választók döntését.

Szomorúan vettem tudomásul, 
hogy az elmúlt napokban névtelen, 
zaklató telefonokat kapott csalá-
dom, sőt még hivatali munkatár-
sam is. Remélem, az ilyen megen-
gedhetetlen magatartástól minden 
képviselőtársam elhatárolódik. 

A kampányidőszak befejezté-
vel a legfontosabb, hogy ne zak-
lassuk újabb és újabb névtelen 
vagy éppen aláírt szórólapokkal a 
Nagycenkieket. Nem az a fontos, 
hogy ki tartja magát vagy a má-

sikat vesztesnek, hanem az, hogy 
mindannyian Nagycenket tegyük 
győztessé!

Tudom, hogy a gesztusok na-
gyon fontosak. Ezért Bugledich 
Attila kérését megfontolva lemon-
dok, de nem a polgármesteri, ha-
nem a Sportelnöki pozíciómról, az 
ő javára. Kérem, fogadja el ezt 
a felajánlást, és dolgozzunk kö-
zösen együtt Nagycenk jövőjén, 
Nagycenkért. Köszönöm ezt előre 
is!

Ez a napirendi pont a program 
ismertetése. Nagyon sok elképze-
lést sikerült a lakosság elé tárni a 
kampányidőszakban és azt meg-
előző egy évben. 

A legfontosabbnak azt tartom, 
hogy Nagycenk romokban heverő 
gazdasági helyzetét stabilizáltuk. 
A munkát folytatni kell, meg kell 
indítani a kivezető úton Nagycenk 
gazdaságát. Második pontban re-
ményeimet szeretném kifejezni 
arra, hogy az időközi választások 
után egy igazán nyugodt közéleti 
munka fog folyni mind a testü-
letben, mind pedig a faluban. Én 
annak az elkötelezettje vagyok, 
hogy minden szinten meg kell 
találni a közös hangot és meg 
kell találni az összefogás szavait 
és az összefogás tetteit. Hiszek 
abban, hogy vannak erre a múlt-
ból fakadóan nagyon jó példák itt 
Nagycenken. 

Harmadik legfontosabbnak tar-
tom a sikeres pályázatokat. Azt 
gondolom, hogy a fejlesztési pén-
zek óriási lehetőséget adnak a tér-
ségnek és Nagycenknek is arra, 
hogy tőkét próbáljunk szerezni a 
céljaink elérése érdekében. Sajnos 
még nem került kiírásra a csa-
padékvíz-elvezető rendszerre és 
a Kerékpárút-hálózatra vonatko-
zó pályázati kiírás, de dolgozunk 
mindkét nagy projekten. Iskola-
korszerűsítésre pedig a napokban 
adunk be pályázatot, s bízunk a 
sikerben.

Negyedik: nagyon fontos dolog 
a szociális bérlakások rendbetéte-
le, és egyáltalán az önkormányza-
ti tulajdonú ingatlanok állagának 
legalább minimális megóvása. 

Ötödik: mind az idősek, mind 
a fiatalok problémáira való foko-
zottabb odafigyelés. Erre az el-
múlt egy évben voltak már törek-
vések. Örömmel fogadom, hogy 
civil kezdeményezések is vannak 
ez ügyben. Biztos vagyok benne, 
hogy együtt fogunk tudni dolgozni 
a jövőben.

Utolsóként azt írtam fel, hogy 
jó kapcsolatok kiépítésére kell tö-
rekedni a térségi önkormányzatok 
vezetőivel, Sopron vezetőivel, il-
letve a megyét és a területet képvi-
selő országgyűlési képviselőkkel, 

politikusokkal. Ez azt gondolom, 
az elmúlt évben sikerült is.

Pártállástól és minden egyéb-
től függetlenül törekednünk kell 
arra, hogy mindenkivel a legjobb 
kapcsolatot építsük ki annak ér-
dekében, hogy a céljaink eléré-
sében ők maximálisan tudjanak 
segíteni. Ezek közé beletartozik 
az is, hogy minél több partnerkö-
zségi viszonyt létesítsünk. Kérem 
a Képviselő-testületet, hogy ezek 
megvalósításában maximálisan 
támogassanak, illetve a kritikus 
észrevételekkel azonnal forduljon 
hozzám bárki. 

Szeretném, ha a következő fel-
adatokat közösen oldanánk meg 
a képviselőtársakkal Nagycenk ér-
dekei szerint, az alábbi bontásban:

A Vízállói út tervezése megtör-
tént, már kivitelezésre is kaptunk 
árajánlatot, 80-90 millió Ft-os té-
telről van szó, ha lesz rá pályáza-
ti lehetőség, akkor lesz módunk 
ezt az utat megépíteni, ami mind 
Pereszteg, mind pedig Nagycenk 
érdekeit szolgála. Erre Fekete 
Árpád képviselőtársamat szeret-
ném megkérni, hogy segítsen eb-
ben a munkában.

Hulladékudvar rendezése: a ko-
rábbi ciklusban született egy olyan 
döntés 2004-ben, hogy a vállalko-
zói területre kell a hulladékudvart 
telepíteni. Én azt gondolom, ez 
rossz döntés volt, és a legutóbbi 
testületi ülésen ezt a döntést meg-
változtattuk. Dr. Horváth András 
képviselőtársamat szeretném meg-
kérni arra, hogy ebben a munká-
ban legyen a segítségemre.

Oktatási intézmények színvona-
lának emelése, társulási megállapo-
dás előkészítése: Bugledich Attila 
képviselőtársamra gondoltam eb-
ben a munkában. Dolgozzunk ös-
sze, -és együtt.

Közterületek gondozása, rend-
ben tartása, közterület használa-
tának rendezése: ebben Barasits 
Lászlótól szeretném majd kérni a 
segítséget.

Vállalkozói kapcsolatok erősí-
tése, a vállalkozói terület és építési 
telkek értékesítése: napokon belül, 
illetve a következő testületi ülé-
sen ismét fogunk tudni dönteni a 
rendezési tervünk módosításáról, 
ez már azt jelenti, hogy napokon 
belül hatályba lép, ami alapján a 
vállalkozói területünk jelentős ré-
szét, a falu felé eső részét építési 
telkekké szeretnénk kialakítani. 
Ebben Csorba Jánostól kérem szé-
pen majd a támogatást.

Csapadékvíz elvezető rendszer 
pályázata, kivitelezés felügyelete: 
ez egy 140 milliós projekt lenne, 
amiből úgy néz ki, hogy első körben 
70-75 millió forint az, ami juthat 
Nagycenkre, és a legfrekventáltabb 

utcáinkat lehetne itt a csapadékvíz-
elvezető rendszer vonatkozásában 
fejleszteni. Horváth Rezső lenne 
az, akire számítani szeretnék.

Kerékpárút hálózat fejleszté-
se: céljaink között szerepel, hogy 
hozzávetőlegesen 55 millió Ft-os 
értékben a Burgenlandi kerékpár-
utat a kishatár-átkelőnk pontjától 
Nagycenken keresztül össze tud-
juk kötni a Fertő-parti kerékpárút-
tal. Ha ez megvalósulna, akkor je-
lentősen növelhetnénk Nagycenk 
turisztikai vonzerejét és a látoga-
tók létszámát. Itt Ragats Péterre 
szeretnék számítani.

Elszántott területek visszaszer-
zése, nem használt önkormányzati 
területek értékesítése: amit az idei 
év nyarán kezdtünk el. Ezt jó lenne 
továbbvinni és eredményeket elér-
ni, itt Horváth Jánostól szeretném 
majd kérni a segítséget.

T-Com épület melletti terület 
rendezése, hasznosítása: itt ar-
ról van szó, hogy földhasznála-
ti díjat fog fizetni a T-Com az 
Önkormányzatunknak 900 ezer 
Ft+ÁFA értékben, jóval kisebb te-
rületet szeretnének használni, mint 
ami eddig be volt kerítve, a mara-
dék terület több, mint 4.000 négy-
zetméter.  Egy nagyon-nagyon jó 
hasznosítási ötletet kellene megta-
lálni erre a területre vonatkozóan, 
hogy bevételt tudjon termelni-te-
remteni Önkormányzatunknak. 
Ebben Lex Ernőtől kérem szépen 
majd a segítséget.

Kérem a Tisztelt képviselőket 
az előbb felvázolt programom el-
fogadására, és ígérem, hogy a se-
gítségüket viszonozni fogom!

Engedjék meg, hogy még egy 
javaslattal éljek: az időközi vá-
lasztás 243 ezer forintba került. 
Szeretném kérni attól a hat falu-
belinktől, aki ezt a költséget ge-
nerálta a falunknak, hogy adják 
össze egyenlő mértékben ezt az 
összeget, és én hetedikként vál-
lalni fogok ebből ugyan annyit, 
ami nem több, mint 35 ezer forint 
fejenként.

Köszönöm szépen a figyel-
met.”

Nagycenk, 2007. november 5.

Ivánkovics Ottó
Nagycenk polgármestere

A polgármester programjának ismertetése



Tisztelt Nagycenkiek!
A Cenki Híradó késedelmes 

megjelenése miatt csak most 
van lehetőség a még tavaly no-
vemberi programunk közlésére. 
Programunkra a polgármester 
úr is igennel szavazott. 

Az azóta eltelt időszakban a 
Partnerség Nagycenkért Tömb 8 
képviselője a fent megfogalmazot-
taknak megfelelően, legjobb tudása 
szerint igyekezett, igyekeztünk a 
község érdekeit szolgálni. A leg-
fontosabb, hogy elfogadásra került 
az Önkormányzat 2008-as költ-
ségvetése. Számos más döntést is 
sikerült konszenzusos alapon meg-
hozni, sajnos azonban többször kel-
lett szembesülnünk azzal, hogy a 
polgármester úr a képviselő-testület 
határozatait nem, vagy nem megfe-
lelő időben és módon hajtja végre. 
A képviselő-testületi ülések feszült 
hangulata, a viták személyeskedő 
jellege miatt nem lehetséges fo-
lyamatos érdemi munkát végezni. 
Remélhetőleg a közeljövőben a kö-
zség honlapján a testületi ülések 
előterjesztései és jegyzőkönyvei 
olvashatóak lesznek, és a szerkesz-

tő tervei szerint az ülések egyes 
részletei is felkerülnek a honlapra, 
így a falu széles nyilvánossága is 
figyelemmel kísérheti, mi történik 
a gyűléseken. Hisz többünket ér-
ték, érik a lejáratásunkat, hitelte-
lenné tételünket célzó támadások. 
A polgármester úr, sajnos, mindig 
és mindenütt ellenségeket keres, 
és ellenségként bánik a képviselő-
testület többségével is. A község 
jelene és jövője helyett még mindig 
a múltban való kutakodás, botrá-
nyok és „ügyek” kreálása veszik el 
az energiái és ideje nagyobb részét. 
Ebben a helyzetben nehéz a falu 
valódi problémáira koncentrálni, 
fejlődni, előrelépni. Mégis, a rossz 
tapasztalatok ellenére mindent meg-
teszünk a továbbiakban is, hogy a 
tőlünk telhető legjobb és legtisztes-
ségesebb módon Nagycenk ügyeit 
előremozdítsuk. Ehhez kérjük az 
Önök támogatását, és várjuk javas-
lataikat, kritikai észrevételeiket a 
jövőben is.

A Partnerség Nagycenkért Tömb 
8 képviselőjének nevében:

Bugledich Attila

Tisztelt Nagycenkiek!
Tisztelt Képviselő-testület!

2007. november 5-én, a kép-
viselő-testület alakuló ülésén 
Ivánkovics Ottó ismertette polgár-
mesteri programját. Ezt a képvi-
selő testület 8 tagja (Csorba János 
kivételével) nem fogadta el. Nem 
fogadhattuk el, mert a mi elkép-
zeléseink több ponton lényegesen 
eltérnek a polgármesterétől. Egy 
közösséget vezetni, irányt mutatni 
nehéz és felelősségteljes feladat. 
Sok vita és kompromisszum árán 
lehet csak megtenni. Mi tízen, akik 
a többség akaratából a falu vezető 
testületébe kerültünk, kötelesek va-
gyunk minden erőnkkel Nagycenk 
érdekeit képviselni. A Partnerség 
Nagycenkért Tömb színeiben a 
testületbe bekerült 8 képviselő (dr. 
Horváth András, Horváth Rezső, 
Horváth János, Lex Ernő, Fekete 
Árpád, Barasits László, Ragats 
Péter, Bugledich Attila) minden tet-
tét is ez az elv vezérli.

Minden cselekedetünkkel közsé-
günk, közösségünk érdekeit igyek-
szünk szolgálni. De ez nem egyenlő 
a polgármester szolgálatával. A köz 
választott képviselői, ha úgy tet-
szik, szolgái vagyunk, nem pedig 
a polgármesteré. A törvény is így 
fogalmaz: „A polgármester a kép-
viselő-testület akaratát végrehajtó, 
a köz szolgálatában álló személy.„ 
„Személye vonatkozásában a mun-
káltatói jogkört a képviselő-testület 
gyakorolja.” Természetesen nem 
vonjuk kétségbe, hogy minden-
ki Nagycenk javát akarja, ám úgy 
látjuk, hogy Ivánkovics Ottó eddi-
gi képviselői, majd polgármesteri 
tevékenysége, nem adnak elegen-
dő garanciát arra, hogy a községet 
érintő fontos és kisebb horderejű 
ügyekben önállóan, a testület nél-
kül döntsön. Úgy gondoljuk, a kö-
zösség javát szolgálja, ha minden 
döntés, minden ügy, szerződés, bár-
mi, ami az önkormányzatot érinti, 
a testület jóváhagyásával zajlik és 
folyik le. Minden, a falut érintő 
ügyben keressük, keresni fogjuk és 
meg is fogjuk találni a legjobb meg-
oldásokat. 

A Partnerség Nagycenkért 
Tömbnek határozott elképzelései 
vannak Nagycenk jelenével, jövő-
jével kapcsolatosan az élet minden 
területén. Támogatjuk például a 
szociális lakások rendbetételét, a 
kerékpárút-hálózatra illetve a csa-
padékvíz-elvezetésre vonatkozó 
pályázatokat, egyáltalán, hogy mi-
nél több pályázati forrást igyekez-
zünk szerezni. Támogatjuk, hogy 
az öregekkel, fiatalokkal többet tö-
rődjünk, mint eddig. És nemcsak 
mondjuk, hanem tesszük is, hisz 
nemrégiben sikerült egy nyugdíjas-
klubot elindítani, amely remélhető-

leg sok nagycenki nyugdíjasnak fog 
örömet okozni. Ugyancsak ennek 
érdekében szeretnénk, hogy az is-
kola mellett lévő, volt vizesblokk 
épületéből a fiataloknak Teleház 
kerüljön kialakításra. 

Több vonatkozásban azonban 
lényegesen eltér a véleményünk 
Ivánkovics Ottóétól. 

Rögtön a kiindulási pontban 
alapvető eltérés mutatkozik. A pol-
gármester úr tényleges program-
beszédét azzal kezdte, idézem: „A 
legfontosabbnak azt tartom, hogy 
Nagycenk romokban heverő gaz-
dasági helyzetét stabilizáltuk.” 
Nagycenk gazdasági helyzete nem 
hevert romokban sem tavaly, sem 
azelőtt. Mint minden önkormány-
zat, mi is kénytelenek vagyunk év-
ről-évre szembesülni azzal, hogy 
az állam egyre több pénzt von el, 
ugyanakkor egyre több feladatot ad 
az önkormányzatoknak. Az intéz-
mények működtetése, a falu infrast-
ruktúrájának fejlesztése, gazdasá-
gi-turisztikai-kulturális szerepének 
megerősítése mind sok pénzt igény-
lő feladat. Nagycenken kevés a vál-
lalkozó, kevés a gazdasági bevétel. 
A 2002 és 2006 között működő 
képviselő-testület ezért is döntött 
úgy, hogy vállalkozói területet léte-
sít. Az ehhez szükséges földterüle-
tet viszont az államtól kellett meg-
vásárolni. Ez végül idén, hosszú és 
bonyolult procedúra végén sikerült 
is. A terület megvásárlásának azon-
ban komoly anyagi vonzata volt. 
Nagycenknek a vállalkozói övezet 
eddig közel 50 millió forintjába 
került. Ez a terület viszont olyan 
érték, mellyel jól sáfárkodva en-
nek az összegnek a többszörösét 
hozhatja a falu számlájára. A vál-
lalkozásokat, a gazdaságot tekint-
ve úgy véljük, - Ivánkovics Ottó 
elképzeléseivel ellentétben - hogy 
ennek a területnek elsősorban vál-
lalkozói övezetnek kell maradnia. 
Cégeket, vállalkozásokat kell ide 
csábítanunk, hogy munkahelyeket, 
megélhetést tudjunk biztosítani a 
cenkieknek. Hogy a fiataloknak le-
gyen miért itt maradniuk. Ahhoz 
azonban, hogy ne vándoroljanak el 
Cenkről, hely is kell, ahol építkezni 
tudnak. Fontos, hogy többek kö-
zött a volt laktanya melletti terü-
leten, a Tüzép mögött, és kisebb 
mértékben a vállalkozói terület falu 
felőli részén önkormányzati telke-
ket tudjunk kialakítani. Emellett 
azonban ugyanilyen fontos, hogy a 
már megkezdett vállalkozói telek-
kialakítások – gondolok itt a Gyár 
utca végén lévő Szetmár Kft, illetve 
Szakinfó Szövetkezet által elindított 
beruházásokra – befejeződjenek. Itt 
is alapvetően eltér az álláspontunk 
Ivánkovics Ottóétól. Szerintünk a 
köz érdeke nem is lehet más, mint 
hogy egy félig elkészült út teljesen 

elkészüljön, az ott kialakított telkek 
gazdára találjanak, a vállalkozók ál-
tal létrehozott értékek (műút, közvi-
lágítás) a falut gyarapítsák, és az ott 
élők életkörülményeit javítsák. 

Megint csak a közérdek diktálja, 
hogy a vállalkozói területen legyen a 
hulladékudvar is. Fontos hangsúlyoz-
ni, hogy ez nem szeméttelep, hanem 
a lakossági hulladék tárolására, fel-
dolgozására kialakított, betonozott 
hely, ahol a különböző típusú hul-
ladékokat zárt konténerekbe gyűjtik, 
majd feldolgozásra elszállítják. Ha 
létrehozunk egy jól megközelíthető, 
rendes nyitvatartási idővel üzeme-
lő, akár vállalkozó által üzemeltetett 
hulladékudvart, talán kevesebb lesz 
a szemét külterületeinken. Tehát en-
nek a létesítménynek nem az alig 
megközelíthető régi szeméttelepen, 
hanem az új vállalkozói övezetben 
a helye. Ellentétben Ivánkovics Ottó 
elképzelésével.

Ahhoz, hogy fejlődjön a falu, 
az oktatási intézményekre, fejlesz-
tésükre is szükség van. A 2002 és 
2006 között működő képviselő-
testület jóvoltából az iskola egyik 
fele megújult. Mindent meg fogunk 
tenni, hogy az iskola és az óvoda to-
vábbi működése biztosított legyen. 
Ennek érdekében is, támogatjuk 
a Nagycenk és Pereszteg között a 
Vízállón át megépítendő út terveit. 
Ezt már csak azért is támogatjuk, 
mert a terv ennek az útnak a létre-
hozásáról még a 2002-2006 közötti 
testülettől származik.

Ugyancsak fontos, hogy a falu 
közterületei, útjai, járdái, különöskép-
pen a faluközpont épüljön, szépüljön. 
Fontos ez azért is, hogy Nagycenk 
vonzerejét, idegenforgalmát erősít-

sük. Ennek érdekében az alakuló 
ülésen javaslatot tettem arra, hogy 
jöjjön létre egy idegenforgalommal, 
turizmussal foglalkozó bizottság, 
mely segíti, ösztönzi a helyi idegen-
forgalom fejlődését, fejlesztését. 

Ahhoz, hogy több turista jöjjön 
el hozzánk, fontos, hogy színvona-
las kulturális programokat tudjunk 
kínálni nekik. A nyári művészeti 
napok programjának kiszélesíté-
sével, újabb fesztiválok, vásárok 
szervezésével szeretnénk Nagycenk 
kulturális kínálatát bővíteni.

A helyi gazdasági-kulturális vi-
szonyok javítása mellett szükséges 
és fontos külkapcsolataink ápolása, 
építése is. Akár a közvetlen kör-
nyezetünkben lévő településekre, 
akár a külföldi kapcsolatainkra 
– Deutschkreutz, Európa Charta 
– gondolunk. 

Képesnek kell lennünk értékőrző 
módon, mégis modern szemlélettel 
vezetni Nagycenket. Tisztességgel, 
legjobb tudásunk szerint. Mi nyol-
can ezt fogjuk tenni, a most fel-
vázolt programnak megfelelően. 
Kérem programunk elfogadását, és 
különösen kérem a polgármester 
urat, ha valóban komolyan gondol-
ja azt, amit szintén a programbe-
szédében mondott, hogy idézem: 
„Én annak az elkötelezettje vagyok, 
hogy minden szinten meg kell ta-
lálni a közös hangot, és meg kell 
találni az összefogás szavait, és az 
összefogás tetteit.” –akkor fogadja 
el ezt a programot, Nagycenk ér-
dekében. Természetesen erre kérem 
Csorba Jánost is. Köszönöm, hogy 
meghallgattak!

Bugledich Attila

A Partnerség Nagycenkért Tömb programja



Tisztelt Nagycenkiek!
2007. március 28-án 12 fő lét-

rehozta a Nagycenk Beszélő 
Kőemlékei Alapítványt.

A szándékunk a régi Széchenyi-
birtok területéről eltűnt szobrok 
felkutatása, restaurálása, és ezekből 
szoborpark létrehozása, Nagycenk 
község területén levő szobrok álla-
gának megóvása, restaurálása. A 
nagycenki temetőben található törté-
nelmi sírok, a falu hírnevét öregbítő 
emberek sírjának gondozása (amen-
nyiben nincs tulajdonosa, vagy nem 
elérhető), állagának megóvása az 
utókor számára. Az említett szob-
rok történtének feldolgozása, doku-
mentálása. Történelmi emlékek és 
emlékhelyek, valamint azok környé-
kének gondozása.

Jelenleg azon fáradozunk, hogy 
az ellopott „pestis-szobor” pótlása 
megtörténjen. A nemes cél érdekében 
minden támogatást szívesen elfogad 
az alapítványunk!

Az alapítvánnyal kapcsolatos 
kérdésekre szívesen válaszol

Kenessei Károly, a kuratóriumi 
elnöke, és Horváth Rezső, a kurató-
rium tagja.

Az alapítvány számlája nyitott, 
elérhetősége Nagycenken, a Rajka 
és Vidéke Takarékszövetkezet nagy-
cenki fiókjában van. Számlaszám: 
59500337-10004067.

TÁMOGATÁSUKAT ELŐRE IS 
KÖSZÖNJÜK!

Nagycenk Beszélõ Kõemlékei Alapítvány

A Nagycenkért Alapítvány az idei 
évben ünnepli 15 éves fennállását.

Az alapítók szándéka szerint az 
alapítvány célja többek között az 
egészséges életre való nevelés, a 
gyermek-és felnőttoktatás, illetve in-
tézményeinek támogatása, a telepü-
lés jó hírének öregbítése és idegen-
forgalmi vonzerejének fejlesztése.

Az idei évben az alábbi támoga-
tásokat ítéltük meg:

-   az óvoda udvari játékának meg-
vásárlására 336.000,-Ft

-   a Széchenyi Iskolák Találko-
zójára 260.000,-Ft

-   a Kiscenki utcai sebességmérő-
re: 192.000,-Ft

-   a Nagycenki Sportegyesület 
Labdarúgó Szakosztályának 
mezvásárlása: 150.000,-Ft

-   a faluszépítő nap eszközeire: 
50.000,-Ft

-   a december 16-i Falukarácsony-
ra: 35.000,-Ft.

Az Alapítvány az Önök önzetlen 
felajánlásaiból tud segíteni.

A 2006-os évi 1%-os felajánlá-
sok révén 216.845,-Ft-ot utalt át a 
napokban az APEH a számlánkra, 
így jelenleg az alapítvány számláján 
lévő összeg 565.000,-Ft. Ezen felül 
a K&H Bank nyújtott 200.000,-Ft-os 
támogatást, és egyéni adományok is 
érkeztek számlánkra.

Ahhoz, hogy a következő évben 
is hasonló mennyiségben és érték-
ben tudjunk segíteni, minden újabb 
önzetlen támogatásra szükségünk 
van. Ezért kérjük Önöket, hogy a 
lapban található csekken lehetősé-
gük szerint szíveskedjenek – akár 
néhány száz forinttal is – támogatni 
az alapítványt!

Egyúttal kérjük Önöket, ha olyan 
elképzelésük van, aminek megvaló-
sítása közös érdekünk, és egyezik az 
alapítvány célkitűzéseivel, nyújtsa-
nak be kérelmet a kuratóriumhoz, 
hiszen csak így van módunk és lehe-
tőségünk segíteni. 

Az alapítvány tagjainak nevé-
ben:

Ivánkovics Ottó
elnök

Bemutatkozik a Nagycenkért Alapítvány

A Nagycenki Iparos Kör 1998 
februárjától működik különálló 
egyesületként, leválva a Soproni 
Ipartestületről. 20 fővel működik, 
vezetőségi tagokkal / 5 fő / és elnök-
kel. A rendszerváltás óta az Iparos 
Körből mindig voltak önkormány-
zati képviselők, akik a falu érdekeit 
képviselték . Ezáltal segítettük a falu 
életét, fejlődését.

Az elmúlt közel 10 év munkássá-
gával és eredményeivel szeretnénk 
megismertetni Önöket.

Az Iparos Kör minden év elején 
megrendezi a már hagyományossá 
vált bálját, ami évről-évre színvo-
nalasabb, sikeresebb. A résztvevők 
szórakozását minden évben más-
más zenekar és meghívott vendég 
biztosítja. / Savaria Tánccsoport, 
Testvériség Egyesület…./

Az Iparos Kör a tagdíjakból és 
a bál bevételéből tud gazdálkodni, 
támogatásokat adni.

Az elmúlt években támogatást 
kaptak tőlünk: 

-  Polgárőrség-mellényekre
-   Cenki Híradó- digitális fény-

képezőhöz 
-   Játszóterek építéséhez- pénz-

összeg
-   Május 1-jei rendezvények meg-

rendezése 10 éven keresztül
-   Pénzbeli és egyéb /élelmiszer és 

ruha/ támogatás a Tiszai-árvíz 
károsultaknak /Zalkod lakossá-
gának kétszeri alkalommal/

-   Cunami- károsultjainak támo-
gatása

-   Egyes gyorssegélyek kiutalása
-   Könyvjutalmak az általános iskola 

eredményes diákjainak év végén.
Az Iparos Kör tagjai rendszere-

sen támogatják társadalmi munká-
jukkal a falu közösségét, rendezvé-
nyeit, mint pl.:

-  Tavaszi nagytakarítás a határ-
ban / szemétszedés /

- Iskola, óvoda játszótér építése
- Sportcsarnok parketta lakkozása
-  Bokor Nándor sírjának felújítá-

sa a temetőben
-  Iparos fa felállítása, mostani 

felújítása
-  Fertőbozi, hidegségi rendezvé-

nyek lebonyolítása
Tagjaink aktívan részt vesznek a 

kulturális rendezvények, Szüreti Napok 
és Május 1-i rendezvények megszerve-
zésében és lebonyolításában.

Az Iparos Kör kezdeményezésére 
alakult meg a tánccsoport. Erős kap-
csolatot építettünk ki a Burgenlandi 
Ipari Kamarával, melyet ápolunk.

Tagjaink vállalkozók, magánsze-
mélyek minden politikai beállított-
ság nélkül. Szeretnénk mindenki fe-
lé nyitottak lenni, akik megkeresnek 
bennünket.

Szeretnénk, ha tagságunk bővül-
ne, várjuk agilis emberek segítségét!

Steiner Katalin
A Nagycenki Iparos Kör Elnöke

Bemutatkozik a Nagycenki Iparos Kör

Rekultív Környezetvédelmi és 
Hulladékhasznosító Kft. a 2000. évi 
XLIII. hulladékgazdálkodási tör-
vény és a hozzá kapcsolódó kor-
mányrendeletek értelmében felajánl-
ja csökkentett űrmértékű konténerek 
kihelyezését.

Egy vagy kétszemélyes háztartás 
jogosult a 60 literes, - háromszemé-
lyes háztartás a 80 literes edényzet 
használatára.  A fent említett törvény 
alapján lehetőség van, - egyedi igény 
szerint, - a 110 vagy 120 literesnél 
nagyobb űrmértékű hulladékgyűjtő 
kihelyezésére is.

Aki igényt tart a meglévő hul-
ladékgyűjtő edényének a cseréjé-
re, vagy újat szeretne vásárolni, 
igényét az Önkormányzatnál sze-
mélyesen jelentheti be 2008. 03. 
12-18-ig.

A Rekultív Kft. az igénylőket fel-
tüntető lista alapján 2008. március 
20. és 2008. május 15. között, egy 
előre kihirdetett időpontban szállítja 
ki a 60, illetve 80 literes edényeket, 
és cseréli le a meglévőket.

A cserénél a Rekultív Kft. fi-
gyelembe veszi a meglévő edények 

állapotát, és aszerint biztosítja a 60, 
illetve 80 literes új hulladékgyűjtő-
ket cserével, vagy térítés ellenében.

A sérülésmentes 110 és 120 li-
teres műanyag kerekes konténerek 
esetén is térítésmentes a csere.

A vételi árak a következők:
Fémkonténer esetén 

- 60 literes 3.100 forint + áfa
- 80 literes 3.400 forint + áfa

Sérült konténer esetén 
- 60 literes 3.500 forint + áfa
- 80 literes 3.800 forint + áfa
Csere esetén a lakosságnál lé-

vő edényeket be kell szolgáltatni a 
Rekultív Kft.-nek. Az újonnan kihe-
lyezett, csökkentett űrmértékű edé-
nyeket matricával látják el. A dol-
gozók csak a matrica megléte esetén 
viszik el a szemetet a csökkentett 
űrmértékű hulladékgyűjtőkből.

Az új, előre megírt, névre szóló 
szerződés megkötésére a csere nap-
ján kerül sor.

A jelenleg kedvezményben ré-
szesülők (pl. 70 éven felüli egye-
dállók) ingyenessége továbbra is 
megmarad, nekik nincs ezzel kap-
csolatos tennivalójuk.

Felhívás

Köszönet a Széchenyi Village Kft. 552.000,-Ft-os önzetlen fel-
ajánlásáért, melyből tavaly októberben a Kiscenki utcában is 
kiépítésre kerülhetett egy sebességkijelző berendezés.

TÁJÉKOZTATÓ A JELZÕRENDSZERES  
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás olyan se-
gélyhívó rendszer használatán alapul, mely lehetővé teszi az idős, 
egyedül élő, beteg emberek számára, illetve azoknak, akiknek 
fontos a biztonságérzet, hogy egyetlen gombnyomással segítséget 
hívjanak. A jelzést diszpécserközpont fogadja, majd a gondozó a 
helyszínen megjelenik, hogy segítséget nyújtson.

A Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás 39 településén, 
köztük Nagycenken is kiépítésre kerül a rendszer.

Ha valaki csatlakozni szeretne, a lakásban lennie kell egy 
analóg telefonvonalnak (ha nincs, jelezni kell az igényt a telepí-
tésére). A jelentkezést követően az igénylő személlyel felveszi 
a kapcsolatot egy gondozó, akinek a szükséges adatokat át kell 
adni. Jelentkezni a nagycenki Polgármesteri Hivatalban lehet.



A Magyar Köztársaság Külügy-
minisztériuma „A közkönyvtárak 
uniós programjának 2007.évi támo-
gatása” címmel hirdetett pályázatot, 
amelyre Nagycenk község könyv-
tárosa, Baumgartner Lászlóné Gerti 
sikeres pályázatot nyújtott be. 

A Külügyminisztérium fontos 
feladatának tartja, hogy az ország 
valamennyi helységében hiteles 
uniós információhoz jussanak az 
emberek. Minden könyvtárnak 
feladata a közhasznú információ-
szolgáltatás. Azért is fontos feladat 
a könyvtári állomány állandó fej-

lesztése, hogy az állampolgárok 
számára minden lényeges informá-
ció hozzáférhető, elérhető legyen. 
Az elnyert támogatásból a közsé-
gi könyvtárban egy Uniós Sarok 
került kialakításra, melyet minden 
nagycenki polgár igénybe vehet.

Új szolgáltatása lesz még közsé-
günk könyvtárának az Internet-hoz-
záférési lehetőség, melynek bekö-
tése most van folyamatban. Addig 
a Polgármesteri Hivatal folyosóján 
található laptopot vehetik igénybe 
az internetezni vágyók.

A Községi Könyvtár továbbra 
is hétfő délután 2 és 5 között tart 
nyitva.

Új lelkipásztor 
Nagycenken

Az erdélyi származású, Sop-
ronban élő Kálmán Imre egyetemi 
lelkész december 15-i dátummal 
kezdte meg plébánosi tevékeny-
ségét Nagycenken és Fertőbozon. 
Kinevezése, bár határozatlan időre 
szól, egyelőre átmenetinek tekint-
hető. A fiatal atya úgy lát neki a 
munkának, mintha eztán már min-
dig itt maradna: hosszútávra ter-
vez. Tervei közt a helyi fiatalokkal 
való szorosabb kapcsolat kialakí-
tása is szerepel.

Közvetlen, természetes viselke-
dése szembetűnik már az eső pilla-
natban. Kálmán Imre atya nem is 
papként, inkább barátként fogad.

- Megfigyelhető, hogy az em-
berek többsége feszélyezetten vi-
selkedik papok társaságában. Nem 
tudják természetesen kezelni a 
helyzetet, talán azért, mert nehezen 
vállalják fel mások előtt a hitüket, 
vallásukat – mondja Imre atya, aki 
ez ellen a maga közvetlenségével 
tesz. Nyitott, laza, őszinte.

Erdélyből, Segesvárról települ-
tek át szüleivel és a testvérével 
1990-ben Sopronba. Itt is érettsé-
gizett, majd a Győri Hittudományi 
Főiskolára jelentkezett.

- A magyar-német tanári szak 
és a teológia egyaránt vonzott. 
Úgy éreztem, érdemes átadni vala-
mit az embereknek. Az, hogy pap 
lettem, egy döntés eredménye. A 
Jóisten az, aki hív, és megadja az 
erőt is a feladathoz. Amikor egy 
férfi és egy nő összeházasodik, ak-
kor is egy döntést hoznak, amihez 
aztán igyekeznek tartani magukat. 
A lépés ugyanaz – mondja.

Kálmán Imre sokszínű szemé-
lyiség. A lelkészi munka mellett a 

Vatikáni Rádió külső munkatársa, 
a római Pápai Szalézi Egyetem 
végzőse kommunikáció szakon.

- Számomra a legkedvesebb 
feladat a fiatalokkal való foglal-
kozás. Az egyetemen is igyek-
szem a hallgatóknak megmutatni, 
hogy a kereszténység egy mai fia-
tal számára is élhető életforma. A 
30-40 fős csoportunk egy kapocs 
az otthonról elszakadt egyetemis-
táknak, ahol közösségre, társakra 
találnak. Ezt a munkát nem sze-
retném veszni hagyni, ugyanak-
kor teljes odaadással vetem bele 
magam a nagycenki lelkipászto-
ri munkába is. Karácsonykor a 
nagycenki hívek hozzáállása le-
nyűgözött, örültem, hogy fiatalok 
is szép számban jelen voltak a 
szentmiséken. Szeretném, ha az 
ifjúság még nagyobb teret kapna 
a helyi egyházközösségben, hi-
szen annak csak így van jövője. 
Így ápolhatjuk a szülők és nagy-
szülők által megőrzött hagyomá-
nyokat.

Szentmisével köszönt  
el Kóbor atya

Vasárnapi szentmisén búcsúz-
tak el a nagycenkiek Kóbor Lajos 
esperes-plébánostól február 7-
én. Az atya nyolc éven keresztül 
szolgálta az itt élőket. Betegsége 
miatt Peresztegről már nem tud 
Nagycenkre átjárni, és részt vállal-
ni a cenki hívek lelki gondozásá-
ban, a plébánia vezetésében.

A Szentmise végén az egy-
házközség elnöke, Fekete Lajos 
mondott köszönetet a nagycen-
kiek nevében. Horváth Anna és 
Ragats Zsófia verssel és virággal 
köszöntötték volt plébánosunkat.  
A sekrestyések, Kocsis Sándor és 
Nagycenki Sándor köszöntő sza-
vai után a nagycenkiek nevében 
Horváth Rezsőné jó egészséget 
kívánva, Isten áldását kérte az el-
köszönő Lajos atyára. 

A búcsúztatást követően új 
plébánosunkat, Kálmán Imrét kö-
szöntötte a hívek nevében egy kö-
zépiskolás kislány.

Megszépült a Soproni 
utcai buszmegálló

A közelmúltban Ponák Zoltán he-
lyi faipari vállalkozó jóvoltából 
megszépült a Soproni utcai busz-
megálló. A vállalkozó ajándéka 
hozzájárul a szebb utcaképhez. 

A Nagycenken élő festőmű-
vészt a tél folyamán baleset érte, a 
Soproni utcában elütötte egy autó. 
Szerencsére azóta egyre jobban van, 
és újra alkot. A közelmúltban töltötte 
be a hatvanadik életévét. Jubileumi 
kiállítására májusban kerül sor, 
melyre már férjével együtt készül.

Az ősszel, 2007. november 10-én 
Sopronban került sor Magyar Balázs 
„Képek és epizódok Magyarné 
Derszib Eti” című könyvének be-
mutatójára. Nagy, közös alkotása ez 
a házaspárnak. A művésznő férjének 
első írása nem egy elvont művé-
szettörténeti és életrajzi könyv, fe-
leségét megszemélyesítve epizódok 
formájában, anekdotaszerűen eleve-
níti meg festő körútjaik eseményeit, 
Eti művészi pályáját a kezdetektől 
napjainkig, a küzdelmeket és sike-
reket hol vicces, hol komoly hang-
vételben. A könyvben emlékfotók és 
mintegy 170 reprodukció illusztrálja 
a helyszíneket és élményeket.

A könyv születésének történeté-
hez tartozik, hogy Magyar Balázs 
régóta gyűjtötte Eti képeit kezdetben 
fotók, később a számítógép segít-
ségével. Archívumában már közel 
1600 festmény van. A gondolat, hogy 
felesége művészi pályájáról, küzdel-
meiről, kiállításairól egy összefogla-
ló mű készüljön, Walter Dezső volt 
soproni polgármester segítségével 
válhatott valóra, aki Sopron város 
anyagi támogatását biztosította a 
könyv megjelenéséhez.

Így jött létre a mű, melyben elő-
ször Eti családi hátterét és ifjúkori 

munkásságát ismerhetjük meg, ezt 
követi a Sopronon kívüli helyszínek 
élményei: Szigliget, mint törzshely 
és Esztergom környéke.

A könyv „derekát” a Cziffra 
Alapítvány támogatásával elnyert 
két franciaországi út leírása és il-
lusztrálása képezi: a senlisi élmé-
nyek, melynek egyik különlegessé-
ge, hogy a Chappelle Royale nevű 
kápolnában Eti első magyar fes-
tőként állíthatta ki műveit; és az 
egyik példakép, Monet egykori út-
vonalának végigjárása (egy 40 éves 
bérelt Volkswagen kisbusszal ) az 
északi tengerparton. Etire nagy ha-
tással volt, hogy azokat a tengerparti 
sziklákat festhette, melyeket egykor 
Monet…

A következő állomás Sopron, 
majd a hazai kiállítások, később az 
olaszországi út (melyre Balázs egy 
hét alatt alapszinten megtanult ola-
szul!), végül Nagycenk, az új otthon, 
és az itt született munkák bemutatá-
sával zárul a mű.

A könyv utolsó lapjain a művész-
nő kiállításainak, díjainak és a róla 
szóló publikációknak felsorolását 
találjuk.

Az esztétikus küllemű, olvas-
mányos életrajzi album nem került 
kereskedelmi forgalomba, de teljes 
egészében olvasható az Országos 
Széchenyi Könyvtár Magyar 
Elektronikus Könyvtárában (http://
mek.oszk.hu/04300/04398 internet 
címen), vagy megtalálható a szer-
ző lakcímén: Nagycenk, Soproni 
u. 43.

A mauzóleumban nyugvó gróf 
Széchényi Pál kalocsai érsek mú-
miáját tavasszal vizsgálta meg egy 
kutatócsoport. Az eredményekről 
tartott sajtótájékoztatón kiderült, 
hogy az érsek testét halála után 
mesterségesen tartósították, az ar-
zénmérgezés szóló legenda azon-
ban nem bizonyosodott be.

Gróf Széchényi Pál földi ma-
radványairól sok minden kiderült a 
tavasszal, egy nap alatt elvégzett 
tudományos vizsgálatok során.

- Egy napra kaptuk meg a testet, 
ez alatt az idő alatt kellett elvé-
geznünk a patológiai, radiológiai és 
egyéb vizsgálatokat. Már ránézésre 
valószínűnek tűnt, hogy mestersé-
ges múmiáról van szó, ez később 
bebizonyosodott. A családi legenda 
úgy tartja, hogy az érseket - - béke-
kötői szerepe miatt – megmérgez-
ték. Arzént azonban csak a bőrfel-
színen találtunk, ami arra utal, hogy 
a ruhával nem fedett részeket, a ke-
zet, arcot, arzénoldattal tartósították 
– meséli a kutatónő.

A Nagycenken nyugvó érsek tes-
te a legrégebbi magyarországi mú-
mia, amit eddig vizsgáltak. A főpap 

hatvanöt éves korában halt meg. A 
koponyában talált agymaradványok-
ból kiderült, hogy súlyos érelme-
szesedésben szenvedett. A kutatók 
szerint, ha az agyban ilyen zárvá-
nyokat találni, feltehetőleg a szív-
ben is voltak hasonlók, ami alapján 
feltételezhető, hogy Széchényi Pál 
halálát szívinfarktus okozta.

- Szokás volt akkoriban, hogy 
a meghaltak szívét valahol másutt 
temették el. Ha előkerülne az érsek 
szíve, többet és biztosabbat állíthat-
nánk a halálával kapcsolatban. A je-
lenlegi eredmények alapján azonban 
nem valószínű, hogy megmérgezték 
volna – mondja Kristóf Lilla Alida.

A természettudományos vizsgá-
latokat társadalomtudományi kuta-
tások követik a jövőben.

– 2010-re szeretnénk a nagycenki 
Széchenyi István Emlékmúzeumban 
egy átfogó, nagyszabású kiállítást 
összeállítani a múmiáról, az érsek 
életéről, az akkori temetési szoká-
sokról. Ehhez a projekthez keresünk 
jelenleg támogatókat – emelte ki a 
sajtótájékoztatón Szentkuti Károly, 
az Országos Széchenyi Kör elnök-
ségi tagja.

Fény derült gróf Széchényi Pál halálának körülményeire

Megjelent Magyarné Derszib Eti életrajzi albumaE-pont a könyvtárban



Németh Ernő: Versben írja meg érzéseit
Németh Ernőt kezdetben a nagy klasszikus magyar költők ihlették vers-

írásra, számára ma is Arany János a legnagyobb magyar költő. Középiskolás 
kora óta foglalkozik versírással. – A tanulmányaim befejezése után több száz 
verset írtam - jobbakat, gyengébbeket egyaránt - az „asztalfiók” számára. 
Ennek oka részben a befelé forduló személyiségem, részben pedig a kellő 
szellemi patrónus hiánya volt. A versek viszonylag nagy számának oka és az 
ihletettségem forrása abban van, hogy az élet leghétköznapibb jelenségeit, 
problémás helyzeteit, történéseit, emberi viszonylatait nagyfokú érzelmi 
hatásként élem meg. Ezekre a hatásokra azonnal - érlelődés nélkül – vers-
sel válaszolok. Nagycenk, a családi közeg serkentőleg hat a verselésemre. 
Különösen erős bíztatást és megértést kapok a feleségemtől.

Az általam nagyon tisztelt és szeretett anyósom, Éva néni hirtelen bekö-
vetkezett halála, majd ezt követően a nagypapa halála után naponta születtek 
a katartikus élmények által meghatározott verseim – meséli magáról Németh 
Ernő.

Íme egy verse a sok közül:

Virágok

Zöldell a mező, nyílik a sok virág,
Virágot bont az akác, a pipacs, a rózsaág.
Sárga, piros színek kavalkádja,
Mindig virágban áll az én mamám urnája,

Szerette a szépet, szerette a az illatot,
Mikor a dédelgetett cseresznye is szirmot bont.
Dália, rózsa, a szerény orgona,
Mindig kis, törékeny kezével babusgatta.

A ház előtt széles virágágyak,
Mind a mamáért nyiladoznak.
Nyílnak, s illatukkal mindig várják
Apró virágukkal mély álmát vigyázzák.

Nőnap, vagy a szép anyák napja,
A legszebbet mindig ÉVA NÉNI kapja.
Mezei virágok halvány armadája,
Minden csokor a mama karját illatozza.

Reánk néz, s védőn figyel képe,
Közben szeretettel gondol mindenkire.
Szeretettel, s virágba borul a szoba,
A szoba, hol békésen áll virágtengerben az urna.

Barasits Dani a nagycenki 
Széchenyi István Általános Iskola 
nyolcadik osztályos tanulója. A 
soproni Petőfi Színház Légy jó 
mindhalálig! című zenés darabjá-
ban játszik, túl van a harminca-
dik előadáson. Akik ott voltak a 
Karácsonyi Vásár megnyitóján a 
Fő téren, láthatták őt „Tök Marci” 
szerepében. 

Dani egy újsághirdetésre figyelt 
fel, amelyben a Pro Kultúra táncol-
ni és énekelni tudó fiatal gyereksze-
replőket keresett a Légy jó mindha-
lálig! című darabba. Mivel már ki-
lenc éve a Jazz Dance Academyben 
táncol, Dani – a szülei és a tanárai 
bíztatására - jelentkezett a júniusi 
válogatásra, ahol verssel, prózával 
és dallal kellett bizonyítania ráter-
mettségét. A válogatás nehéz volt, 
a sok jelentkezőből huszonegyen 
jutottak be, köztük Dani is.

Augusztus elejétől szeptember 
közepéig már az előadás próbái 
folytak, és a premier szeptember 
15-én volt, épp aznap, amikor Dani 
születésnapja… A társaság akkorra 
már annyira összekovácsolódott, 
hogy új barátai az előadás előtt 
meglepetés bulit szerveztek neki 
lufikkal, tortával. - A premier előtt 
természetesen nagyon izgultam, de 
az első tánclépések után elszállt a 
félelmem - meséli Dani. - A darabot 
azóta már egy jótékonysági gála-
műsor keretében a budapesti Thália 
Színházban is bemutattuk, külön-
leges élmény volt a színfalak mö-
gött látni olyan nagy színészeket, 
mint Koltai Róbert, Szabó Győző 
és „Az operaház fantomja” fősze-

replői. A soproni színház színészei-
vel viszont személyes kapcsolatunk 
van, nagyon közvetlenek, a büfében 
például Makai Sándor lát el jó taná-
csokkal minket.

Dani életét természetesen na-
gyon megváltoztatta a színházi sze-
replés. Alig van szabadideje, hol 
táncol, hol késő estig próbál, hol 
pedig előadása van. Hamarosan 
elkezdődnek az Egyetemi Társulat 
„Legyek Ura” című darabjának 
próbái, melyre Danit már a szín-
házból ajánlották be. Az új szenve-
dély lemondásokkal jár, borulnak a 
közös családi programok, és lehet, 
hogy a táncot is abba kell hagynia. 
Mindemellett nem hanyagolhatja el 
a tanulást sem, hiszen nyolcadikos, 
pályaválasztás előtt áll. A színját-
szás annyira „megfertőzte”, hogy 
egyelőre lemond az eddig áhított 
állatorvosi pályáról és szeretne ké-
sőbb komolyabban foglalkozni a 
színészettel.

Cenki fiú a Petõfi Színház színpadán

Szüreti Napok 2007



Búcsúzunk
2007

Koltai Istvánné (Stiller Terézia)
Lévay Károly,    Szommer István
özv. Pinezits Dénesné (Bertha Mária)
Winkler Ferenc,    Bősze István
Peszlen Tibor,    Buczkó Ferenc
Szommer Rudolfné (Bene Ilona)
Enzsöl Józsefné (Markó Veronika)
Csizmadia József,    Tóth József

2008
Söveges Józsefné (Wágner Mária)
dr. Pagony Hubertné (Szeneczei Éva)
Pető Kálmánné (Lackovits Erzsébet)
Györe Kálmánné (Horváth Viktória)
özv. Grubits Ferencné (Pinezits Anna)
Sobor János,    Csala Balázs
özv. Tama Rudolfné (Varga Rozália)

Gratulálunk
Kocsis Lara (2007. 08. 09.) 

Nagy Helga és Kocsis Attila kislánya
Fekete Robin (2007. 09. 11.)  

Friedl Éva és Fekete Imre kisfia
Köppel Viktor (2007. 10. 08.)  

Kirnbauer Judit és Köppel Gábor kisfia
Wagner Júlia (2007. 10. 19.)  

Zöld Patrícia és Wagner Gábor kislánya
Bene Botond (2007. 11. 28.)  

Sipos Tímea és Bene Csaba kisfia
Dénes Ákos József (2007. 12. 04.)  

Farkas Mónika és Dénes József kisfia
Bugledich Ágnes Boróka (2008. 01. 02.) 

Benke Éva és Bugledich Attila kislánya
Kiss Kinga (2008. 01. 16.)  

Nagy-Kutasi Szilvia és Kiss Zoltán kislánya
Szabó Máté Benjamin (2008. 02. 02.)  

Kiss Ibolya és Szabó Tamás kisfia

Anyakönyvi hírek

Tisztelt Nagycenkiek!
A 2007-2008-as tanév kezdetére a falu la-

kossága az összefogás és a segítőkészség szép 
példáit szolgáltatva sok tekintetben megszépí-
tette, fejlesztette iskolánkat.

Nemes Viktória vezető óvónő szervezésével, 
kollégái, illetve az iskolai szülői munkaközös-
ség segítségével szinte teljesen megújult a me-
legítő konyha és az ebédlő. Áttértünk az önki-
szolgáló rendszerű étkeztetésre. 

Bugledich Attila szervezte az udvar kavi-
csozását és parkosítását. Szállításban rengete-
get segített Gáll Sándor.  

A széntárolót kerékpártárolóvá alakítottuk 
át. Visi Lajos kifestette, Barasits Lászlóék elké-
szítették a kerékpártartókat és a vasajtót. 

Zubrits József egy napját áldozta a napközis 
épületrész roskadozó kéményeinek lebontására. 
Reméljük, ezzel együtt a gólyákat nem riasztot-
ta el ebben a gyermekínséges időben.

Polgármester úr és Csorba János szerve-
zésében iskolánk pedagógusai megismerked-
hettek az interaktív táblákkal.

Gráf Gyula, Györe Rudolf, Vass Tibor, Csit-
kovics Antal, Resch Péter, Pölcz Zoltán, Csigó 
Szilveszter, Horváth Rezső segítségére mindig 
számíthattunk.

Arra törekszünk hogy saját bevételekkel 
is segítsük iskolánk munkáját. Baumgartner-
né Arthofer Gertrúd könyvtárosunk jelentős 
összeget nyert pályázaton tartós tankönyvek 
beszerzésére. 

A soproni Széchenyi Gimnázium felesle-
gessé vált bútoraiból egy osztály berendezésére 
elegendő padot és székeket, illetve asztalokat 
sikerült szerezni ingyenesen, melyet Lex Ernő 
segítségével a nagycenki termelőszövetkezet té-
rítés nélkül szállított iskolánkba. 

A szülői munkaközösség ismét sikeres bált 
rendezett, melynek bevételéből diákjainkat tá-
mogatja. Köszönjük dr Szemerédiné Farkas Ka-
talin szm. elnök és minden szm. tag lelkes mun-
káját, illetve a bál támogatóinak felajánlásait. 

Nem feledkezhetünk meg a diákönkormány-
zatról sem. Ők a papírgyűjtés bevételéből lap-
toppal gazdagították iskolánk technikai eszköz-
készletét.

November 14-én és 15-én nyílt tanítási na-

pon ismerkedhettek meg a szülők gyermekeik, 
tanítóik és tanáraik délelőtti munkájával.

Néptánc és mazsorett csoportunk szinte va-
lamennyi rendezvényen, ünnepélyen (szüreti 
napok, idősek napja) nagy sikerrel szerepelt. Kö-
szönjük Szalay Katalin és Horváth Rezsőné áldo-
zatos munkáját. Irodalmi színpadunk az 1956-
os megemlékezésen szerepelt. Ebben az évben 
indult el a modern tánc tanfolyam, mely nagyon 
népszerű a gyerekek között. Barasits Dánel tanu-
lónk a Petőfi Színház Légy jó mindhalálig elő-
adásában szerepel nagy sikerrel, melyet az iskolá-
ból nagyon sokan a helyszínen láthattak (Daniról 
külön anyagban is olvashatnak a lapban). 

Tanulóinkkal Sopronban részt vettünk pá-
lyaválasztási kiállításon. A Gyermek és Ifjúsági 
Központban rendkívüli történelem órán voltunk 
a hatodik és hetedikes tanulókkal, ahol az 1100 
éve vívott pozsonyi csatáról és Szent Erzsé-
bet életéről emlékeztek meg.

Iskolánk mindig nyitott volt a falu közösségi 
rendezvényei számára, így örömmel adtunk he-
lyet a nyugdíjas klub tevékenységének is. De-
cember 13-án, Hűség Napi megemlékezésünkön 
Sarkady Sándor, az Egyetemi könyvtár igazgatója 
tartott vetítettképes előadást a népszavazás ese-
ményeiről, felemelő nagycenki példájáról.     

Iskolánk egyik kiemelt feladata a hagyo-
mányőrzés. Megemlékeztünk a 110 éves Szé-
chenyi-szoborról, és a 100 éve született Pölcz 
Istvánról. A legendássá vált Pista bácsiról tab-
lót készítünk, a Széchenyiért és Nagycenkért 
fáradhatatlanul tevékenykedő példaképnek 
emléket állítva. Aulánkban immár állandó kiál-
lításként tekinthető meg a nagycenki templom 
és iskola története. Helytörténeti szakkörünk a 
kistérségi honismereti pályázaton dolgozik.

Az adventi időszakban betlehemi kiállítást 
rendezünk a soproni Erdészeti Múzeummal 
együttműködve, melyre ovisoktól a nyugdíjaso-
kig mindenkit szeretettel várunk. Az évet a ha-
gyományos karácsonyi játszóházzal és az alsó 
tagozatos tanulók betlehemi műsorával zártuk, 
ahol nagyon sok szülő és nagyszülő vett részt.

Elérkeztünk a február-márciusi időszakhoz. 
Tanulóink jól érezték magukat a télbúcsúztató far-
sangi mulatságokon. A Biblia éve alkalmából feb-
ruár 22-től  29-ig az aulában jelentős művészek al-
kotásaiból képzőművészeti kiállítást szerveztünk. 

A leendő elsősök részére játszóházat szervez-
tünk, ahol az ovisok megismerkedhettek a tanító 
nénikkel, az iskolával és jelenlegi elsőseinkkel. 
Szeretettel várjuk őket a beiratkozáskor március 
6-án és 7-én 8 órától 16 óráig az iskolában.

Március 14-én, pénteken 17 órakor a Kö-
zségháza dísztermében kezdjük az 1848-as 
forradalomra és szabadságharcra való megem-
lékezésünket, majd a Széchenyi-szoborhoz vo-
nulva koszorúzással adózunk a forradalmárok 
emléke előtt. Március 19-én, szerdán délután 
14 órától a hagyományos húsvéti játszóházzal 
zárjuk a tavaszi szünet előtti időszakot.

Szabó Attila
iskolaigazgató

ISKOLAI HÍREK



Mint köztudott 2008. március 9-én országos népszavazásra kerül sor, amelyen 3 kérdésben 
nyilváníthatnak véleményt a választópolgárok. Szavazni továbbra is 6.00-19.00 óráig lehet. 

Az elmúlt választásokhoz képest néhány változás történt a szavazás lebonyolításában, erre 
szeretném néhány sorban felhívni a figyelműket. Az egyik legfontosabb változás, hogy az 1. sz. 
szavazókör helyszíne (amely eddig a Községháza földszintjén működött) megváltozott és új 
helyre, a Községháza dísztermébe, az I. emeletre került áthelyezésre. A 2. sz. szavazókör tovább-
ra is változatlanul a Községháza I. emeleti kistárgyalójában működik.

Figyelembe véve, hogy mindkét szavazókör az épület emeletén található, akinek nagyon 
nehezére esik a lépcsőzés, éljen a mozgóurna kérésének lehetőségével. A választási eljárás so-
rán új szabály, hogy mozgóurnát csak írásban lehet kérni. A kérelmet a népszavazás előtt a 
Polgármesteri Hivatalhoz kell eljuttatni, a népszavazás napján pedig a szavazókörben kell leadni. 
A továbbiakban telefonon történt bejelentéseket sajnos nem tudunk figyelembe venni. 

A szavazatszámláló bizottságoknak a mozgóurnás szavazást csak a lehetőségeik figyelembe 
vételével kell biztosítani, ezért célszerű a mozgóurnát már a népszavazás előtt kérni, vagy a 
népszavazás napján minél előbb bejelenteni, hiszen a későn bejelentett igényeket már nem biztos, 
hogy a bizottság teljesíteni tudja. Természetesen a bizottságok mindenkihez kiviszik a mozgóur-
nát, azonban a mozgóurnának 19 órára vissza kell érnie a szavazókörbe, különben valamennyi 
benne lévő szavazat érvénytelen.

Az alábbi nyomtatvány használható a mozgóurna igényléséhez, de természetesen ettől eltérő 
formában is be lehet jelenteni az igényeket. 

Újságot írta és szerkesztette:  
Benke Éva és Rozmán Orsolya

Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Nagycenk
Szedés, nyomás: Stamp Design, Sopron Ifjabb Nagy Mihályné Kamrun nyergében

Lovas szakosztály
Véget ért a megyei díjlovagló bajnokság ver-

senysorozata, melyen a nagycenki és Nagycenk 
környéki lovas klubok szerepeltek a legeredmé-
nyesebben.

A megye díjlovagló bajnoka Horváth 
Ágnes, a Horváth és Lukács Lovas Klub lovasa 
lett, második helyen végzett Németh Gergely, 
harmadik helyen pedig Németh Eszter, mindket-
ten a Nagycenki SE lovasai.

A legjobb ifjúsági díjlovas Soós Bianka, 
a Nagycenki SE versenyzője, második Töreki 
Tibor (SMAFC Nagycenk), a harmadik Horváth 
Angéla (SMAFC Nagycenk).

A megye legeredményesebb díjlovagló 
klubja címet idén is a Nagycenki SE szerezte 
meg, második lett a Horváth és Lukács Lovas 
Klub, harmadik helyen végzett a SMAFC nagy-
cenki lovas szakosztálya.

A megye legeredményesebb kezdő díjlovasa 
ifj. Nagy Mihályné lett, a SMAFC színeiben.

Asztalitenisz  
szakosztály

A 2006/07-es megyei bajnokságon az 
asztalitenisz szakosztály eredményesen sze-
repelt, nagy örömmel vehették át a harma-
dik helyért járó érmeket. A Sopron városi 
bajnokságban az ötödik helyen végeztek.

Az idei őszi szezon még tart, a megyei baj-
nokság eddigi eredményeivel a csapat nem 
elégedett, de bíznak benne, hogy a tavaszi 
szezonban jobb lesz a folytatás.

A Sopron városi bajnokságban 15 csapat 
vesz részt, kilenc fordulón vannak túl, vegyes 
eredményekkel.

Egyre sikeresebb a nõi 
focicsapat

A Nagycenki Sportegyesület tagja lett a női 
labdarúgó csapat. Az egyesületi tagság időszerű 
volt már, hiszen a lányokból, asszonyokból álló 
lelkes társaság egyre jobb eredményeket ér el 
a különféle focitornákon, és öregbíti Nagycenk 
hírnevét.

Többször jártak már a lányok a Celldömölkön 
időről időre megrendezett focitornán. Kezdetben 
inkább csak a részvétel volt a fontos, mostan-
ra azonban olyannyira megerősödött a csapat, 
hogy komoly ellenfelet jelentenek a többieknek. 
Legutóbb, február elején csak kicsivel maradtak 
le a dobogóról, és hét csapat közül a negyedik 
helyen végeztek.

A heti két edzés, melyet Bugledich Attila edző 
tart, nem csak a testedzés a játékosoknak, össze-
tartja őket a mozgás és a foci szeretete is.

Előfordult már, hogy itt Nagycenken láttak ven-
dégül más csapatokat. Jártak itt például az ausztriai 
Lassee női labdarúgói, de a környékbeliek, mint 
például Balf vagy Kópháza csapata is megfordult 
már a női csapat által szervezett tornán.

A folytatás ígéretes, a sikerek a bizonyítékai 
annak, hogy kedvvel, lelkesedéssel és odaadó 
szakmai segítséggel szinte a nulláról indulva az 
élmezőnybe kerülhet a nagycenki női sport.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a népszavazáson 
szavazni csak a személyi azonosságot igazoló 
okmányok felmutatása mellett lehet, ezért kér-
jük, ezeket feltétlenül hozzák magukkal. 

Személyi azonosság igazolására az alábbi 
okmányok fogadhatók el: 

•  személyi igazolvány (régi típusú, könyv 
alakú) 

Amennyiben a személyi igazolványban nem sze-
repel a lakcím, akkor lakcímkártya is szükséges! 

•   lakcímkártya és az alábbi dokumentu-
mok valamelyike

-   személyazonosító igazolvány  
(új típusú, kártya formájú) vagy

-  útlevél vagy
-  kártya alakú jogosítvány
A szavazás feltétele, hogy az okmányok ér-

vényesek legyenek! 
Az a választópolgár, aki nem tudja a sze-

mélyazonosságát a fenti okiratok valamelyiké-
vel igazolni, nem szavazhat és felkerül a vissza-
utasítottak jegyzékére. Amennyiben később a 
bizottság előtt felmutatja az okmányokat, abban 
az esetben szavazhat. 

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Alulírott ..................................................... (név) Nagycenk, ......................................................
szám alatti lakos kérem, hogy a 2008. március 9-én megtartásra kerülő népszavazáson 
részemre mozgóurnát biztosítani szíveskedjenek.

Nagycenk, 2008. .........................................

....................................................
aláírás

Ha a népszavazással kapcsolatban bárkinek további információra lenne szüksége, kérjük 
keressék a helyi választási információs szolgálatot (Vezér Beáta jegyző, Horváth Jenőné ügy-
félszolgálati előadó). Elérhetőségek: Polgármesteri Hivatal, Gyár u. 2. Tel/fax.: (99) 360-12,  
e-mail: jegyzo@nagycenk.hu, ugyfelszolgalat@nagycenk.hu.

Nagycenk, 2008. február 21.
Vezér Beáta  jegyző

Helyi Választási Iroda vezetője



www.szechenyi-village.com

Jetzt
besichtigen!

Látogassa
meg most!

Grundstücke 600 bis 1.200 m2

Massiv-/Fertigteilhäuser wahlweise
Top-Bauqualität

Besichtigung Mo-Fr 9.00 bis 17.00 Uhr
oder gegen tel. Voranmeldung unter

+36/99/53 21 50

Telkek 600-tól 1200 m2-ig
Tégla ill. könnyűszerkezetes házak

Kiváló minőségben
Nyitvatartás: H-P 9-17

ill. telefonos egyeztetés alapján:

99/532-150

Mezőgazdasági termelés, -szolgáltatás, -kereskedelem

 •  Mezőgazdasági termények •  Műtrágyák
 •  Növényvédő szerek •  Vetőmagok

Tel.: 99/532-102   Fax: 99/532-103   E-mail: info@ethofer.hu

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet: 
Negyedik legnagyobb az országban

Fennállásának ez idáig talán legnagyobb mértékű fejlődése előtt áll a 2008-ban 
ötven éves jubileumát ünneplő Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet. Ezekben a 
napokban fejeződik be ugyanis az a több hónapja tartó folyamat, aminek ered-
ményeként a Pereszteg és Vidéke Takarékszövetkezet beolvad a Rajka és Vidéke 
Takarékszövetkezetbe, ezáltal létrejön az ország negyedik legnagyobb takarék-
szövetkezete.  Az egyesülésről, annak előnyeiről, illetve a takarékszövetkezet 
jövőbeni terveiről, fejlesztéseiről Nusser Györgyné elnök-ügyvezető beszél.
– A két takarékszövetkezet egyesülésére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügye-
lete (PSZÁF) már a hónap közepén megadta az engedélyt és várhatóan ezekben 
a napokban történik meg a cégbírósági bejegyzés is. A Rajka és Vidéke Taka-
rékszövetkezet ezáltal az ország negyedik legnagyobb takarékszövetkezetévé 
válik, 24.000 lakossági és 3.200 vállalkozói számlát vezetünk majd, tizennyolc 
kirendeltséggel és tíz betétgyűjtő pénztárral állunk az ügyfelek rendelkezésére. 
A megye szinte minden városában jelen leszünk, Mosonmagyaróváron három, 
Csornán és Sopronban kettő, Győrben és Kapuváron egy-egy fiókkal. Az egye-
sülést követően szövetkezetünk 1,5 milliárd forint saját tőkével és 28 milliárd 
forint mérlegfőösszeggel rendelkezik. Büszkék vagyunk arra, hogy a kezdetek 
óta, az elmúlt fél évszázad alatt a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet megőrizte 
önállóságát, állami támogatás nélkül ma is kizárólag magyar természetes szemé-
lyek tulajdonában áll, a nyereséget pedig helyben forgatjuk vissza. Mint ahogy 
eddig, úgy a továbbiakban is szövetkezetünkben a döntések helyben születnek, 
ott ahol mi is élünk. A pontos, lelkiismeretes munka mellett ez a legnagyobb 
erősségünk, hiszen ismerjük ügyfeleink lehetőségeit, terveit, esetleges nehé-
zségeit. Ez a kapcsolat és bizalom az alapja takarékszövetkezetünk ötven éves 
eredményes működésének. Meggyőződésem, hogy teljesebb szolgáltatást tudunk 
nyújtani a beolvadó térség lakosságának, vállalkozásainak. Gondolok itt többek 
közt a devizaszámla vezetésre, devizahitelezésre, nagyobb vállalkozások hitel 
igényeinek kiszolgálására, vagy piacképesebb betéti kamatok nyújtására.  Fontos 
azt is megjegyezni, hogy a Pereszteg és Vidéke Takarékszövetkezet ügyfeleinek 
számlaszáma január 14-től megváltozik, amiről minden ügyfelet külön értesí-
tünk. Azonban a régi számlaszámra történő utalások is célba érnek még néhány 
hónapig. A jövő év első negyedében három új kirendeltséget nyitunk Ágfalván, 
Kópházán és Vitnyéden. Emellett a térségben tíz új bankjegykiadó automatát is 
üzembe helyezünk, biztosítva ezzel a pénzfelvételi lehetőséget a nap huszonnégy 
órájában.  Csatlakozunk továbbá a Takarékpont üzleti együttműködéshez, ami-
nek keretében a különböző takarékszövetkezetek egymás ügyfeleit is ki tudják 
szolgálni, így országos hálózat érhető el. Célunk továbbra is, hogy „család bank-
ja” maradjunk és minden korosztály számára megfelelő szolgáltatást nyújtsunk 
kezdve a babakötvénytől a nyugdíjas számlacsomagig.

(X) hirdetés



CENKI
ABLAK KFT –

ÚJ HELYEN!
Műanyag ajtók és ablakok gyártása, 

általános üvegezés, 
hőszigetelő üveggyártás

PVC ajtó és ablak rendszerek

–    a 70 mm-es szélességű, 5 légkamrás 
profiloknak köszönhetően a sorozat darabjai 
kiváló zaj- és hőszigetelést biztosítanak

–    a termékeink teljesen szivárgásmentesek

–    a minőségi, kedvező áron beszerezhető 
termékeink közkedveltek és keresettek a hazai 
nyílászáró piacon

Vass Tibor vállalkozó
9485 Nagycenk, Kossuth L. u. 2/A.

Tel./Fax: 06 99/ 360-392 
Mobil: 06 30/ 96-99-687

MEDGYESI CUKRÁSZDA
Medgyesi Ernőné

cukrászmester

 – egyedi és hagyományos torták
 – sós és édes aprósütemények

–   Vállaljuk sütemények, torták 
elkészítését családi, munkahelyi 
és egyéb rendezvényekre

–   Különleges elképzeléseit 
teljesítjük

–   Hűtőkocsival a kívánt helyszínre 
szállítjuk megrendelését

Nyitva tartás:

hétfő-kedd:  szünnap
szerda-szombat:  14:00-17:00
vasárnap:  10:00-14:00

Személyesen vagy telefonon cukrászdáinkban kereshet:

NAGYCENK,  Soproni u. 110.
Tel.: (+36) 99/360-253;  mobil: (+36) 20/326-5397

SOPRON,  Csengery u. 54.
Tel.: (+36) 99/327-158


