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Egy kellemes napsütéses õszi napon 
találkoztunk mi, az Országos Széchenyi 
Kör tagjai közös emlékezésre és 
nosztalgiázásra Nagycenken, Széchenyi 
István falujában szeptember 21-én. 
Pénteken délután dr. Tóth Imre nyitotta 
meg a Kör tagjai által készített kiállítást, 
amelyen nosztalgiázhattunk, megnézhettük 
az elmúlt harminc év rendezvényeinek 
fényképeit. Kellemesen mosolyogtunk 
egy-egy kép láttán, kerestük magunkat 
és fedeztünk fel újra ismerõs régi arcokat, 
helyszíneket. A kiállítás készítõi rendkívül 
sok energiát és munkát fektettek abba, hogy
ne maradjanak ki felejthetetlen emlékek, 
nem csak képi, hanem tárgyi formában is. 
/Akinek kedve van elméjét pallérozni, 
kérdéseket találhat a kiállítás egyik asztalán, 
melyekre válaszolva mindenki letesztelheti 
Széchenyi Istvánról való tudását. Aki kedvet 
kap a képek és tárgyi emlékek láttán 
csatlakozni ehhez a kellemes légkörû, 
Széchenyit tisztelõközösséghez, lehetõsége 
nyílik belépési nyilatkozatot tenni./ 
Nagycenk Nagyközség cukrásza egy, a 
múzeumot ábrázoló Esterházy tortával 
ajándékozta meg a látogatókat, s a 
sok sütemény között Széchenyi István 
koráig visszanyúló recepteket is találtunk. 
A délutánt a Széchenyi szobornál történõ 
koszorúzás koronázta meg, ahol a helyi 
iskola növendékei szónokolták el többek 
között Széchenyi István imáját. Külön 
öröm volt számunkra, hogy Péter Ernõ 
Széchenyirõl írt verse is elhangzott, 
hiszen a szerzõ a kör alapító tagja volt.

 
 
 
 
Az est zárásaként jó hangulatú vacsora 
következett, melyet tarkítottak a baráti 
beszé lge t é sek ,  emlékezés ,  r ég i  
t ö r t é n e t e k  f e l e l e v e n í t é s e .  
A napsütéses pénteket egy varázslatos 
szombat követte, az ünnepi hangulat fényét 
tovább emelte dr. Velkey Ferenc Széchenyi 
István egyik kissé elfeledett és ez idáig 
mostohán kezelt mûvérõl, a Hunniáról 
tartott magas tudományos színvonalú és 
rendkívül lelkes elõadása. A Kör elmúlt 30 
évérõl Szentkuti Károly emlékezett egy 
személyes hangvételû és szíveket 
megdobogtató nosztalgikus elõadásban.
Ezt követte Péchy Mária, az Országos 
Széchenyi Kör jelenlegi elnök asszonyának 
néhány szösszenetnyi emlékezése az ifjúsági 
mozgalom virágkoráról. A közös 
emlékezésnek óriási az összetartó ereje, 
s mai szétzilált, individualizálódott 
társadalmunkban a közösségi élményeket 
úgy fogyasztjuk, mint egy falat kenyeret. 
Örök igazság, hogy „Egynek minden 
nehéz, soknak semmi sem lehetetlen”.
Ebéd után a helyi szüreti felvonulást néztük 
meg, megtekintettük a Kisvasút Múzeumot 
és tovább nosztalgiáztunk a kiállításon. Az 
elnökség tagjai a múzeumban a Széchenyi 
István Emlékmúzeum jövõjérõl tárgyaltak, 
és hoztak fontos döntést. Az esti vacsorát 
egy tagtársunkról készült dokumentumfilm 
megtekintése  követ te ,  amelybõl  
megtudhattuk, miért is övezi Széchenyi 
István halálát a mai napig rejtély, s milyen 
különbözõ álláspontok alakultak ki az 
évtizedek folyamán a kutatók körében, akár 
képzett, akár laikus kutatásról legyen is szó.

 Az esti filmvetítést jó hangulatú borozgatás 
és beszélgetés zárta Széchenyi  szellemében. 
Bár a jubileumi hétvégére nem százak jöttek, 
de az a kemény mag, akik évtizedek óta hû 
követõi Széchenyi István szellemének, 
most is nagyon jól érezték magukat. 
Találkozzunk 10 év múlva a 40 éves 
jubileumon, s várunk mindenkit sok 
szeretettel, akik e röpke beszámoló 
o l v a s á s a k o r  k e d v e t  k a p t a k  e g y  
szellemiségében elõre tekintõ, gondolkodó, 
ér te lmiségi  társasághoz tar tozni .  

Beszámoló az Országos Széchenyi Kör 30 éves, jubileumi rendezvényérõl

Széchenyi Napok - Széchenyi Istvánra emlékeztünk

Péchy Mária - elnök

A rendezvény támogatója a
20 éves Medgyesi Cukrászda 

és a Friends of Europe Nagycenk volt

Magdi néninek köszönjük a finom sütiket! 
További munkájához sok sikert kívánunk!

Az idei esztendõben is gazdag programokkal 
emlékeztünk Széchenyi Istvánra, születésének 
221. évfordulóján. A Széchenyi szobornál 
tartott megemlékezés, és a délelõtti, 
hagyományos bécsi koszorúzás mellett a 
30 éves Országos Széchenyi Kör három 
napos konferenciája, valamint a 40 éves 
Széchenyi  Múzeumvasút  ünnepi  
rendezvénye is színesítette a programot.
A megemlékezésen a helyi civil szervezetek 
mellett részt vettek többek között a 
környékbeli települések polgármesterei, 
a térség országgyûlési képviselõje, és a 
m e g y e i  k ö z g y û l é s  a l e l n ö k e  i s .  
Köszöntõjében Csorba János polgármester 
úr hangsúlyozta, hogy a legnagyobb magyar

 
szellemi és tárgyi örökségének megõrzése, 
ápolása, bemutatása, terjesztése, 
mindannyiunk kötelessége. Nagycenk 
és Széchenyi neve összeforrt, a település 
elemi érdeke, hogy a Széchenyi kultusz 
virágozzon, az idegenforgalom növekedjen.
Önkormányzatunknak a korábbi években 
nem volt lehetõsége közvetlenül is részt 
venni az emlékhelyek fenntartásában, 
gondozásában. A jövõ évtõl viszont az 
állam a múzeumokat az illetékességi 
területükön mûködõ önkormányzatoknak 
adja át, fenntartás, mûködtetés céljából
A Széchenyi Emlékkiállítás mûködtetésének 
átvétele óriási lehetõség, ugyanakkor komoly 
felelõsség is. Az önkormányzat célja, hogy 

a múzeum újra önálló, jól szervezett
intézményként mûködjön, felkészült 
szakmai vezetéssel. A múzeum feladatai 
között kell lennie a Széchenyi örökség 
bemutatásán túl, hogy Nagycenket szellemi, 
kulturális, közmûvelõdési központtá változtassa.
Az ünnepi beszédet Péchy Mária, az Országos 
Széchenyi Kör elnöke tartotta, majd az 
általános iskola diákjainak irodalmi mûsora 
következett. Az ünnepség hagyományosan 
koszorúzással zárult, ahol számos szervezet, 
intézmény rótta le kegyeletét a Legnagyobb 
magyar elõtt.

A polgármester úr köszöntõje és Péchy Mária
ünnepi beszéde a honlapon - www.nagycenk.hu -
teljes terjedelemben olvasható.



Szüreti Napok itthon és külföldön

A „Freunde  Europas Hepstedt” meghívására,
a nagycenki Friends of Europe szervezett 
látogatást a német partnertelepülésre. A 
meghívás a településen éppen zajló un. 
Terménybetakarítási Köszönõ Ünnepségre 
szólt, ez hasonló a cenki Szüreti Napokhoz.
A látogatás szept. 22-24-ig tartott, és helyi 
családoknál kerültünk elszállásolásra.
Már az érkezésünktõl fogva nagyon 
kedvesen fogadtak bennünket, a magyar 
zászló minden fontosabb helyszínen 
kint volt, és tevékenyen bevontak 
mindnyájunkat az ünnepi eseményekbe.
Bár az érkezés után fáradtak voltunk, 
mégis nagy lelkesedéssel vetettük 
magunkat az ünnepség forgatagába.
Az ünnepség egy nagy téren kezdõdött, 
ahol is beszédek ill. helyi fiatalok 
mûsorszámai  követ ték egymást .  
A mi küldöttségünket külön kiemelten 
köszöntötték, és minket is felkértek egy
k ö s z ö n t õ  b e s z é d  e l m o n d á s á r a .
Ezt követõen indult a felvonulás, amelyen 
népviseletet öltve mi is részt vettünk.
A felvonulás a település valamennyi utcáját 
érintette, és az ott lakó emberek szívélyesen
integetve köszöntötték a felvonulókat.
A felvonulás után az ünnepi sátorban 
eszem-iszom és zene ill. tánc következett.
Mi nagycenkiek is kaptunk egy külön asztalt, 
ott megkínáltuk egy kis otthonival a helyieket.
A mulatság még késõ estig folytatódott 
a helyszínen. A hangulat fergeteges volt.
További beszámolók a programokról a 
mostani és a következõ Cenki Híradóban 
ill. a honlapunkon találhatóak meg.

 

 
folyamatosan felszámolták, helyettük van 
ez a hatalmas intézmény 1300 diákkal, 100 
pedagógussal, pedagógiai-asszisztensekkel 
(róluk mi még csak álmodozunk), egyéb 
kiszolgáló személyzettel. Iskolabuszok 
oldják meg a gyerekek ide- és hazaszállítását. 
Nemcsak általános iskolai, hanem 
középiskolai képzés is folyik. Idegenvezetõnk 
elmondja, hogy intézményükbõl kikerülõ 
diákjaik megállják a helyüket mind a 
felsõoktatásban, mind pedig a munkaerõpiacon.
Szembetûnõ, hogy nem igazán preferálják 
az interaktív tábla használatát, inkább a 
régi jó bevált módszerekkel operálnak. 
Kiválóan felszerelt természettudományi 
szaktantermek, gyakorlati foglalkozásokat 
elõsegítõ tárgyi feltételek (technika órán 
fiúk-lányok varrnak, fõznek, fúrnak, faragnak 
nemtõl függetlenül). Azért az informatika
szaktantermektõl is leesett néhányunk álla. 
A tartós könyv valóban az, itt csak hosszú 
távú tervezés van, igazi keményfedeles 
békebeli 2002-es kiadású matekkönyvet 
tartok kezemben. No, ez nem fog szétesni 
még egy darabig, pedig a német diákok 
ugyanúgy használják, mint a mieink.
Hallunk és látunk még néhány érdekességet: 
osztályonként két osztályfõnök (egy nõ és 
egy férfi pedagógus), 90 perces tanórák, 
akadálymentesítés felsõfokon, minden 
igényt kielégítõ színházterem, könyvtár 
és étkezde, elképesztõ mennyiségû szakköri 
kínálat. A program végén Lienemann úr 
felveti az  esetleges - iskoláink közötti 
együttmûködés (pl.: diákcsere) lehetõségét. 
Nagyszerû az ötlet, reméljük a folytatást. 
Mégis úgy érzem magam, mint a szegény 
rokon, pedig abszolút nem éreztetik velünk 
ezt házigazdáink. Meggyõzõdésem, hogy 
derék vendéglátóink semmivel sem különbek, 
vagy szorgalmasabbak, - jó, egy kicsit jobban 
beszélnek németül meg angolul - mint mi, 
mégis a németek valahogy mindig elõttünk 
járnak. Úgy tûnik, a jó öreg Lineker mondata 
az élet más területére is érvényes. Azért náluk 
sem minden fenékig tejfel. Azt hittem, hogy 
a világ legkisebb körforgalma nálunk van 
Sopronban a Kossuth utcában. Tévedtem. 
Lienemann úr kollégája magából kikelve 
ecsetelte a német útépítõk dilettantizmusát. 
A suli egyik falán pedig, ahol egyébként a 
diákok kiélhetik képzõmûvészeti hajlamukat,  
észrevettem egy kb. 2 cm-es átmérõjû 
önkényuralmi jelképet. Jó magyar módjára 
lecsaptam a ziccerre, azonban egyik kísérõnk 
gyorsan lehûtött, mondván ez sajnos 
kivédhetetlen. Mintha mi oly makulátlanok 
lennénk.  Elszégyell tem magam. 
Tarmstedt. Kis német város a világ végén. 
A programok kiválóak, a hangulat jó, az 
idõjárás romlik, ezt az egyet nem tudják 
elintézni.  Aztán másnap hazaérünk. Az álmok 
véget értek, vagy csak most kezdõdnek? 
Ne legyen igazam, de félek, nálunk már 
becsengettek… 

A nagycenki delegáció egy maroknyi 
csoportja a házigazdák invitálására a 
környék iskolájának bemutatásán vett részt.
Tarmstedt. Egy kisváros a Germán-alföld 
közepén, alig 3 km-re fõhadiszállásunktól, 
Hepstedtõl. Remek a program, remek a 
hangulat, az idõjárás lehetne jobb is, de 
nem vagyunk telhetetlenek, az õszi 
napéjegyenlõség ezen a szélességen már 
nem annyira barátságos, mint nálunk a 
Magyar Mekkában. Holger Lienemann úr - 
az iskola idegen nyelvi munkaközösségének 
vezetõje - mutatja be az intézményt. 
Hatalmas épületegyüttes,  melyet 
folyamatosan fejlesztenek. Közép-Kelet 
európai szemünk mindenen csodálkozik: 
fantasztikus sporttelep mûfüves focipályával, 
két minden igényt kielégítõ strandröplabda 
szekcióval, az atlétikáról és a kosárlabdáról 
már nem is szólva. Az intézmény 
energiaellátását a környéken mûködõ 
biogáz elõállító telepek biztosítják.
(A környéken, amerre a szem ellát, 
kukoricaföldek egymás hegyén-hátán.)
Persze nem volt ez mindig így: 15 évvel 
eze lõ t t  az  ös szes  kö rnyékbe l i ,  
létszámgondokkal küzdõ vidéki iskolát 

Dr. Tóth Melinda
elnök - Friends of Europe Nagycenk

A tarmstedt-i látogatás

A Friends of Europe Nagycenk küldöttsége Hepstedtben

A borongós idõ ellenére idén is nagyon
sokan látogattak ki a Szüreti Napokra.
Jobbnál-jobb ötletek és felhõtlen vidám-
ság jellemezte a felvonulókat a 17.
Szüreti Napokon is. A két nap során
a gyönyörûen feldíszített sátorban a cenki 
néptáncosok és modern táncosok mellett 
has táncosokat ,  i f jú  c i te rásokat ,  
musicalekeseket, sztárvendégeket láthatott, 
hallhatott a közönség. Nagyon sokan voltak
a szombat esti bálon, és a vasárnapi 
szabadtéri programokat - íjászat, lovaglás,
harci bemutató - is szép számú közönség
nézte végig. Jól sikerült az idei rendezvény is,
úgyhogy nem is mondhatunk mást: jövõre, 
veletek ugyanitt (immár tizennyolcadszor!)

XVII. Nagycenki Szüreti Napok

Képek a rendezvényekrõl

Nagycenkiek Hepstedtben

Indiánok Nagycenken

Díszes traktor itt

Díszes traktor ott /a cenkiek mögött/Tóth Tibor



Önkormányzati hírek

Letette az esküt az új képviselõ
A szeptember végi testületi ülésen újra
teljessé vált a képviselõ-testület. Nemes 
Viktória lemondása után a 2011-es idõközi 
választásokon következõ legtöbb szavazatot 
kapott jelöltet, Dr. Hudomelné dr. Dözsa 
Margitot kérték fel a feladatra, aki vállalta
a képviselõséget. Az ülés elején a Helyi
Választási Bizottság vezetõjétõl vette át
megbízólevelét, majd letette képviselõi 
esküjét. Munkájához sok sikert kívánunk!

A -KEOP-2.2.3/A/09-2010-0001- 
azonosítószámú, Hegykõ-Fertõszentmiklós 
Vízbázis diagnosztikai vizsgálata címû 
pályázat keretében elkészült a Hegykõ-
F e r t õ s z e n t m i k l ó s  V í z b á z i s  
b i z t o n s á g b a  h e l y e z é s i  t e r v e .
Az éghajlatváltozás elmúlt években 
tapasztalható extrém következményei és 
a szélsõséges vízjárás óriási károkat okoznak, 
illetve a felelõtlen emberi tevékenységek 
az élõvizeket idõrõl idõre szennyezik, 
nagymértékben veszélyeztetve a rendelkezésre 
álló édesvíz készleteket, melyek ivóvizünk 
bázisait képezik. Magyarországon a 
közmûves ivóvízellátás több mint 90 %-ban 
felszín alatti vízkészletekre települt. A 
felszín alatti vizek a felettük lévõ földtani
képzõdményeknek köszönhetõen jóval 
védettebbek, mint a felszíniek, azonban 
ez nem jelent teljes biztonságot. A 
magyarországi vízbázisok 2/3-a sérülékeny, 
ami azt jelenti, hogy a felszínen megjelenõ 
szennyezõdés leszivároghat a vízadóba.. 
A vízbázisvédelmi program feladata, hogy 
megakadályozza a vízadó elszennyezõdését 
védõterületek, védõidomok alkalmazásával.
Szinte egyedülálló összefogással Sopron
Megyei Jogú Város Önkormányzata mint 
gesztor, 18 önkormányzattal (Sopron, 
Ágfalva, Fertõrákos, Harka, Kópháza, 
Fertõboz, Fertõhomok, Hidegség, Hegykõ, 
Fertõszéplak, Fertõd, Sarród, Fertõendréd, 
Agyagosszergény, Petõháza, Fertõszentmiklós, 
Nagycenk, Pereszteg, Pinnye) társulást 
létrehozva pályázatot nyújtott be és nyert el 
a KEOP -2.2.3.a „Üzemelõ vízbázisok 
diagnosztikai vizsgálata" címû komponensére,
melynek célja a Hegykõ-Fertõszentmiklósi 
Vízbázis Biztonságba helyezése. 
A projekt az Európai Unió támogatásával, 
a Kohéziós Alap társfinanszírozásában 
100 %-os támogatással, 97.843.275 Ft-os 
k ö l t s é g v e t é s b õ l  v a l ó s u l t  m e g .
A vízbázis 9 felújított kútja a jövõben akár 
18.000 m3/nap vízmennyiséget is képes 
a térségi ivóvízellátó rendszerbe juttatni, 
ezzel is segítve az ivóvíz megfelelõ minõségi 
és mennyiségi ellátását a településeken.
A víz stratégiai jelentõségû természeti 
erõforrássá vált, így a vízgazdálkodást a 
fejlõdés elemi tényezõjeként kell számon
tartani. Ezért is folytatják a résztvevõ 
önkormányzatok a Soproni Vízmû Zrt.-vel 
szoros együttmûködésben tovább a 
vízbázis-védelem tevékenységeit, és a 
kiváló szakmai és technikai háttér 
kihasználásával arra törekszenek, hogy 
mûködési területükön minden fogyasztó 
kiváló minõségû ivóvízhez juthasson.
A siker eléréséhez csak egy lépés a 
szakemberek kiemelkedõ munkája, 
azonban a vízbázisaink megõrzése 
mindannyiunk  fe le lõssége ,  így  
felelõsségteljes magatartással, másokat is 
bevonva tegyünk együtt még többet 
vízkincsünk megõrzése érdekében.

Együttmûködéssel a környezet 
védelméért és a tiszta ivóvízért

Az államhoz kerül 
az általános iskola

A szeptemberi testületi ülésen 7 igen
szavazattal döntés született arról, hogy 
állami fenntartásba kerül az általános iskola, 
és az állam lesz az inézmény mûködtetõje is.
A közoktatás jelentõs változásokon megy 
keresztül ebben az évben. Ahogy korábbi 
számainkban többször is jeleztük, a nagycenki 
általános iskola is érintett e változásokban.
Minden településnek döntenie kell iskolái 
további fenntartásáról, mûködtetésérõl.
Fõszabályként él az, hogy az állam
mindenütt fizeti a pedagógusok bérét, és állja 
a tanításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés 
költségeit. A 3000 lakosnál kisebb települések
iskolái teljesen állami kézbe kerülnek, míg 
a 3000 fõnél nagyobb településeken a helyi 
önkormányzat feladata lesz az iskolák 
mûködtetése. A kistelepülések is kérhetik 
azonban, hogy õk maguk mûködtessék az 
intézményüket, ebben az esetben a rezsi-
költségek, a nem pedagógus dolgozók bére, 
dologi kiadások az önkormányzatot terhelik.
A község vezetése nagyon alaposan
körüljárta ezt a témát, mielõtt javaslat került 
volna a képviselõk elé. Éppen a téma 
fontossága, és az egymásnak ellentmondó, 
sokszor zavaros információk tisztázása miatt 
a  po lgármes te rbõ l ,  j egyzõbõl ,  
alpolgármesterekbõl álló küldöttség utazott 
fel Budapestre, ahol a Nemzetgazgasági 
Minisztréiumban sikerült államtitkárokkal, 
osztályvezetõkkel személyesen tárgyalni.
A megbeszélések nyomán teljesen 
egyértelmûvé vált, hogy az iskola jövõje
nem azon múlik, hogy ki mûködteti.
Az állam nem ad plusz forrásokat azon
kistelepüléseknek, amelyek mûködtetésre
visszakérik az iskolájukat, ugyanakkor
az oktatás állami kézbe vétele miatt 
jelentõs elvonásokra lehet számítani.
Az iskola mûködtetése 2013-ban mintegy
16 millió forintjába kerülne a falunak.
Ezt az összeget is vállalná az önkormányzat,
ha a mûködtetéssel pozitívan lehetne 
befolyásolni az intézmény hoszzú távú
jövõjét. A kormányzati terveket megismerve
viszont teljesen értelmetlen lenne egy ilyen
lépés, hisz a kisiskolák jövõjét az adott
intézmény tárgyi, szakmai feltételei, és 
legfõképpen a gyereklétszám fogja eldönteni.
Ezekben a nagycenki iskola jól áll. Az
önkormányzat továbbra is minden segítséget
megad az iskolának, és azon dolgozik,
hogy az intézmény hosszú távon,
magas színvonalon, még magasabb
tanulólétszámmal mûködjön, és a térség 
egyik központi  iskolája  legyen.  

A szeptemberi ülésen
dönt

 

 arról is egyhangúlag
öttek a képviselõk, hogy a település 

vállalja a Széchenyi múzeum fenntartását.
Az iskolák  mellett  a  múzeumok,  
kiállítóhelyek mûködtetésében is gyökeres 
változások lesznek január 1-tõl.  A vonatkozó 
kormányhatározat szerint a múzeumok
a települési önkormányzatok fenntartásába
kerülnek. Az államnak azonban lehetõsége 
van egyes intézményeket saját fenntartásba 
venni, mint kiemelt jelentõségû emlékhelyeket. 
 A Nagycenki Önkormányzat azonban úgy
gondolja, hogy helyben lehetne legjobban 
üzemeltetni  a  kiállítást.  Tapasztalt
múzeumi szakember segítségét kértük, és a
tervek, megismert számadatok alapján
az intézmény gazdaságosan mûködtethetõ  
Az Emlékkiállítás fenntartása, mûködtetése 
komoly felelõsség, de egyben óriási lehetõség
is a település számára. Célunk, hogy a 
múzeum újra önálló, jól szervezett 
intézményként mûködjön, felkészült szakmai 
vezetéssel, szorosan együttmûködve az 
önkormányzattal, állami intézményekkel. 
A Széchenyi örökség bemutatásán, ápolásán 
túl legyen szellemi, kulturális, közmûvelõdési 
központ is, nemcsak Nagycenk, hanem a 
régió, és az egész nemzet számára. 
Nagycenk nemzeti kegyhely, a világörökség 
része, a Vidéki Települések Európai 
Chartáján keresztül pedig az egész Európai 
Unióban képviseli  Magyarországot.
Önkormányzatunk eltökélt célja, hogy 
minden eszközzel tovább növelje a település 
vonzerejét, összefogja és rendszerbe 
szervezze a Széchenyi örökségre épülõ 
turisztikai, kulturális tevékenységeket. 

Önkormányzati fenntartásba
 kerülhet a múzeum

Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét, 
hogy 2013.január 1-tõl minden 4 
hónaposnál idõsebb kutyát mikrochippel 
kell ellátni, és regisztrálni az országos 
elektronikus nyilvántartási rendszerben. 
A kutyák chippel való megjelölését már 
novembertõl folyamatosan végzem háznál 
vagy akár nálam is, melynek ára 
3.500 Ft / db, amely ár nem tartalmazza 
a kiszállás díját, amely helyben 500 Ft. 

Felhívás

Dr. Szórádi Gábor - állatorvos
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A RAJKA ÉS VIDÉKE 
TAKARÉKSZÖVETKEZET 

Soproni és Nagycenki Kirendeltsége 
PÉNZTÁROS 

munkakörbe munkatársat keres.
Az állás betöltésére az alábbi feltételeknek 

megfelelõ jelentkezõket várjuk:
érettségi, német nyelvtudás, 

pénzügyi végzettség.
Elõnyt élveznek:

valutapénztárosi végzettséggel, Sopron 
és környéke lakóhellyel rendelkezõk.
Beadási határidõ: 2012. október 15.
Kérjük a borítékon feltüntetni, hogy

„PÉNZTÁROS”
A pályázatokat az alábbi 
címre kérjük beküldeni:

9224 Rajka, Kossuth Lajos u. 37/A.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Megyei Díjlovagló Bajnokság végeredménye:
1. Olteán Karina (Dénesmajor LK.)
2. Horváth Ágnes (Horváth & Lukács LK.)
3. Halasiné Szekendy Katalin (SMAFC)

Megyei Ifjúsági Bajnokság végeredménye:
1. Vadon Sára Kamilla (Vadon LK.)
2. Mayer Dóra (SMAFC)
3. Rapi Kitti Krisztina (Ádám Zoltán LK.)

Megyei Bajnokság Legeredményesebb 
Díjlovasa:
Horváth Ágnes (Horváth & Lukács LK.)
Megyei Bajnokság Legeredményesebb Díjlova:
Mirza Sárkány (Dénesmajor LK)
Megyei Bajnokság Legeredményesebb 
Díjlovagló Klubja: SMAFC
Megyei Bajnokság Legeredményesebb 
Kezdõ Díjlova: Gorgó (SMAFC)
Megyei Bajnokság Legeredményesebb 
Kezdõ Lovasa: 
Hámor Martina (Horváth & Lukács LK.)

2012. szept. 16.-án rendezték Hidegség 
Ilona majorban a Gyõr-Moson-Sopron 
Megyei Díjlovagló Bajnokság 3., egyben 
utolsó fordulóját. A verseny kiváló nyárias 
idõben és jó hangulatban zajlott, melynek 
végén  so r  ke rü l t  a  ba jnokság  
végeredményének kihirdetésére 7 kategóriában:

Lovaglás Szeptember 21-én nálunk járt, és a 
Széchenyi megemlékezésen is részt vett 
Zelei József, Európa kerékpáros béke 
nagykövete, aki a 2012. szept. 20-23. 
közötti "Széchenyi István Béke kerékpártúra 
a Fertõ tó körül" elnevezésû útja során 
látogatott el hozzánk Nagycenkre. 
Zelei úr tíz éve járja kerékpárjával Európát 
és a nagyvilágot. Eddig 48 államban, 
35 000 kilométert tekert a Békéért. 
Túrái során Európa majd minden országát, 
több mint 2500 városát bejárta, tavaly 
pedig eljutott Észak-Amerikába is. 
Amerikai - kanadai útjának végeztével 
szeptember 11-én jelen volt New Yorkban 
a 2001-es terrortámadás 10. évfordulóján 
tartott jubileumi megemlékezésen.
Tevékenységével a népek közötti 
barátságot, a határtalan összefogást 
szeretné hirdetni a Kárpát-medencében, 
Európában  és  a  nagyvi lágban .  
Megjárta az El Caminot, a Csendes 
Óceán partján felállította a magyar 
békekopjafát. 16 Békefát ültettet 
Magyarország megyeszékhelyein 
a  v á r o s o k  v e z e t õ i v e l  e g y ü t t .   
E u r ó p a  é s  a  v i l á g  s z á m t a l a n  
fõpolgármestere,  polgármestere,  
minisztere, köztársasági elnöke, 
politikusa, nagykövete fogadta és írt 
be a már Békebibliaként elhíresült

 
Békekönyvébe, melyet a Dalai Láma 
szentelt fel. 2013-ban Ausztráliába, 
Tasmániába és Új-Zélandra készül, így a 
már világméretûvé vált békemisszió 
állomásai újabb kontinensen folytatódnak, 
a Magyar Világtalálkozók „határtalan 
összefogás” gondolatkörét is népszerûsítve.
Zelei úrnak köszönjük a látogatását, 
további sok erõt, kitartást és sikert 
kívánunk missziójához, útjaihoz!

Nagycenken járt Európa 
kerékpáros béke nagykövete

Zelei Józsefet Csorba János 
polgármester úr fogadta a Községházán

Nagy Inez Enikõ (2012.09.07.) 
Kriston Enikõ és Nagy Károly kislánya
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