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Élő Máté pár hónappal ezelőtt 
költözött a szüleivel és testvéreivel 
Nagycenkre, de mindig is sok szállal 
kötődött ide, hiszen édesanyja csa-
ládja itt él. Fekete Klaudia tízéves 
fia már harmadikos kora óta trom-
bitál. December elején megnyerte a 
Veszprémben megrendezett regioná-
lis versenyt. 

Máté kedves, illedelmes, okos te-
kintetű fiú. A kapuvári Felsőbüki Nagy 
Pál Gimnázium tanulója, most ötödi-
kes. Trombitálni a fertődi zeneiskolá-
ban tanul, oda harmadik éve jár.

- Először hegedülni szerettem vol-
na, de a szüleim javaslatára a trombi-
tát választottam. Apukám harsonázott, 
egy évig játszott a soproni fúvósoknál. 
A trombita jó választásnak bizonyult, 
mert nagyon megszerettem, és szép 
eredményeket érek el – meséli Máté.

December 2-án, Veszprémben ren-
dezték meg a Regionális Trombita-
versenyt. Négy korcsoportban mérték 
össze tudásukat a fiatal zenészek, Máté 
az elsőben indult, és tíz versenyző 
közül ő kapott arany fokozatú minő-
sítést.

- A két kedvenc darabomat játszot-
tam, Charpentier Te Deumát, és az Ifjú 
virtuóz című Clifford P. Barnes művet. 
Örülök az első helynek!

Máté nagymamájától, Fekete 
Ferencnétől tudom, hogy a fiú trom-
bitatanára, ifj. Kiss Vidor is büszke 
Mátéra, azt mondja, ritka az ilyen te-
hetség. Amikor szabadidejéről kérde-
zem, a válasz az, hogy első a lecke, 
aztán jöhet a többi.

Élõ Máté: „A trombita jó választásnak bizonyult”

Elsõ helyezést ért el a 
regionális versenyen

Vesszõ Ágnes: 
Karácsony

Fenyő, kalács, gyertya-
illatú ünnepek,
hozzátok el a békét a léleknek.
Legyen szünet a hajszában.
Tarka-barka fények,
ne hazudjatok!
Ha adtok, igazán adjatok:
ölelő kar, szerető szív.
Emberek, jó szót már nehogy 
pénzért nyújtsatok!
Elég volt egész évben,
hogy zordan teltek el napok, 
és most végre csengő hangja száll…
Szinte együtt szólít meg a két
szép szemű lány:
- Anyu, az Isten… a jó Isten 
szereti az embereket?
Nálunk a választ szavak nélkül is
a család értette.
Adassék hát meg mindenkinek, 
hogy érezze!

- Hetente kétszer megyek zeneisko-
lába, azokon a napokon öt óra körül 
érek haza. Tagja vagyok a fertődi fú-
vószenekarnak is, de első a tanulás, és 
ha marad idő, akkor számítógépezek, 
tv-t nézek, olvasok, és természetesen 
gyakorolni is szoktam. Anyáéktól nem-
rég kaptam egy John Williams kottát, ő 
többek között a Harry Potter filmek 
zeneszerzője. Harry Potter rajongó va-
gyok, így szívesen játszom trombitán 
ezeket a darabokat.

Igaz, hogy Máté kapuvári diák, de 
nagycenki fiú – most ismerkedik az 
itteni gyerekekkel. Az idei pásztorjá-
tékban is szerepel már. Édesanyja azt 
mondja, nagyon szerencsésnek érzik 
magukat, hogy ilyen tehetséges a fiuk.

Élő Máté otthon is sokat gyakorol.

Szép Karácsonyt, 
boldog új évet kívánunk 

mindenkinek!
Szerkesztők



Tisztelt Lakosság!

Önök a 2009. szeptember 03. 
napjától terjedő időszak Testületi 
üléseinek összefoglalóját olvas-
hatják.

Sajnos jogos az Önök részéről 
érkező észrevétel, hogy minden 
egyes számban arra hívom fel a 
figyelmüket, hogy „amely témá-
ról bővebben szeretnének olvas-
ni, azt kérem, tegyék meg a www.
nagycenk.hu oldalon, ahol sok-
sok érdekes, a község életéről, 
mindennapjairól és ünnepeiről 
szóló hír mellett a testületi ülése-
ken készült jegyzőkönyveket is 
teljes terjedelmükben olvashat-
ják”, ennek ellenére nem talál-
ják az aktuális jegyzőkönyveket. 
Ahogy írtam az észrevétel jogos, 
azonban ennek zökkenőmentes-
sé tétele nem kizárólag rajtam 
múlik. Reményeim szerint csak-
hamar mind a Hivatalban, mind 
a honlapon fellelhetőek lesznek 
a jegyzőkönyvek, addig kérem 
Önöket, érjék be az általam ké-
szített összefoglalóval.

A Képviselő-testület 2009. 
szeptember 24. napján tartott 
ülésen első napirendi pontként 
a Széchenyi István Általános 
Iskola kérelmének támogatásá-
ról döntött, miszerint a költség-
vetésben meghatározott kerete-
ken felül további 180.000,-Ft-ot 
biztosít fertőtlenítő csomagokra, 
papírtörlőkre, hogy az influenza 
elleni védekezés hatékonyab-
bá váljon, illetve megfelelhes-
sen az egészségügyileg felé 
támasztott követelményeknek. 
Horváth Rezső képviselőt az 
Idegenforgalmi és Turisztikai 
Bizottság tagjának választot-
ta. Elfogadta az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatainak ellátásáról 
készített jegyzői beszámolót, to-
vábbá a Lövői Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat mun-
kájáról szóló írásos tájékoztatót 
is. Továbbá döntött arról, hogy a 
tapasztalatok alapján szükséges 
módosítani a közterület haszná-
latáról és az üzemképtelen jármű-
vek elhelyezéséről szóló rendele-
tet. Lakossági bejelentés alapján 
szükségessé vált a Nagycenk 
Vám utcai árok kitisztítása, ezért 
annak költségére 40 ezer Ft-ot 
javasolt a Képviselők többsége 
elkülöníteni, javasolták továb-

bá 1 db új közlekedési tükör 
elhelyezését kísérleti jelleggel. 
Jóváhagyták azt a kezdeménye-
zést, hogy az Önkormányzat 
biztosítsa alkalmazottai részére 
ingyenesen a H1N1 influenza el-
leni védőoltást, továbbá az évi 
rendszeresen nyújtott támogatá-
son felül további 150 ezer Ft-os 
támogatásról döntött a polgár-
őrség javára. Egyebekre nézve 
más jellegű beérkezett alapítvá-
nyi kérelmeket elutasított.

2009. október 13. napján 
megtartott rendkívüli ülésen a 
védőnői szolgálatba felszere-
lendő szerelt kémény javítási 
költségeinek figyelembevétele 
mellett döntött annak szükséges-
ségéről, majd a Gyár u. 11. szám 
alatti szociális bérlakások vil-
lamos csatlakozásainak, illetve 
mérőórák kialakításának költsé-
gére benyújtott árajánlatok közül 
fogadta el a legmegfelelőbbet. 
A Sportcsarnok kedvezményes 
használatára vonatkozó kérelem 
a helyi utánpótlás nevelés és női 
focicsapat részéről szintén meg-
kapta a szükséges támogatást.

2009. október 20. napjá-
ra újra szükségessé vált egy  
rendkívüli testületi ülés ös-
szehívása, ahol a GYSEV-vel, 
és az Egyházközséggel, mint 
együttműködő partnerekkel kö-
zösen benyújtandó pályázattal 
kapcsolatosan hoztak egy támo-
gató döntést, illetve egy másik 
pályázat támogatottságát uta-
sították el a Képviselő Urak. 
Meghallgatásra került három 
Bizottság közös ülésén hozott 
javaslat a Széchenyi tér felújítá-
sának ütemezésére, illetve egyéb 
sürgősségi döntéseket vitattak 
meg a Képviselők.

2009. október 29. napján is-
mét rendkívüli testületi ülés került 
megtartásra, melynek összehívása 
elkerülhetetlenné vált a konzor-
ciumi partnerként – kerékpáros 
út megépítésére – első forduló-
ban elnyert pályázat kapcsán ho-
zandó döntések miatt; illetve a 
GYSEV-vel közösen benyújtandó 
ROP pályázattal kapcsolatosan. 
Támogatott továbbá a Testület egy 
a lakosság részéről érkezett meg-
keresést, mely egy Szilveszterkor 
a Sportcsarnokban tartandó ren-
dezvény, mulatság tartására szólt.

A Képviselő-testület soron 
következő rendes testületi ülé-
sét 2009. november 05. napján 
tartotta meg. Itt a Képviselő 
Urak tájékoztatást kaphattak az 
Általános Iskola Igazgatónőjétől 
az óraszám keret megemeléséről 
és elfogadták az előterjesztett 
Iskolai Szervezeti és Működési 
Szabályzatot. Majd tárgyal-
ták a Sport és Díszgalamb 
Szakosztály kérelmét, és támo-
gatták a 2010. évben is megren-
dezésre kerülő 3 napos országos 
kiállítás idejére a Sportcsarnok 
kedvezményes bérbeadását. A 
szennyvízátemelők tekintetében 
felmerült további költségek ki-
fizetése szintén elfogadásra ke-
rült. A Rákóczi úti járda kiépíté-
sét 2010. évben javasolták meg-
valósítani. Elfogadták a jegyzői 
tájékoztatást a lefolytatott licit-
tárgyalásról. Majd kérték, hogy 
a Dózsa körúton lévő telkek 
vonatozásában kerüljön kidol-
gozásra egy koncepció a telkek 
értékesítésének előremozdítása 
érdekében.   Elfogadták a plusz 
költségként jelentkező, de a jog-
szabályok szerint – a Széchenyi 
tér felújításának vonatkozásában 
- szükséges közbeszerző megbí-
zását, illetve árajánlatok alap-
ján megbízási díját is. Továbbá 
igennel szavaztak a Képviselő 
Urak a benyújtott Polgármesteri 
Hivatali új Szervezeti és 
Működési Szabályzat és annak 
mellékletét képező szabályzatok 
elfogadására is. Egyebekben tá-
jékoztatások hangzottak el fo-
lyamatban lévő ügyekről, dön-
töttek a Gyár u. 11-ben történő 
vízbekötés szükségességéről és 
egyéb helyiség bérbeadásról is.  

A 2009. november 17. nap-
ján egy rendkívüli testületi ülé-
sen, a NIF által finanszírozott 
– elkerülő út építésével kapcso-
latosan szükségessé vált – ren-
dezési terv módosításával kap-
csolatos problémákra próbáltak 
megoldást találni a Képviselő 
Urak.  Azt követően az aján-
lott víz közmű és csatornadíjak 
meghatározásánál foglaltak ál-
lást, a Kiscenken lévő közkút 
áthelyezését támogatták, illetve 
egy nagycenki naptár megrende-
lésének szükségességét vetették 
fel. Ismét terítéken volt immár 
kibővült tartalommal a korábban 
már említett ROP- os pályázat-

ban történő részvétel, illetve a 
pályázatban vállalt szerepünk 
szerinti táblázás koncepciójának 
kidolgozása, a táblák helyének 
meghatározása. Majd zárt ülés 
keretei között a BURSA pályá-
zatban támogatott tanulók sor-
rendjének meghatározása.

A 2009. november 26. nap-
ján tartott falugyűlésen tárgyal-
ta a Képviselő testület a költ-
ségvetés ¾-éves teljesítését és a 
2010. évi koncepciót, azonban 
azok elfogadása a testület ülésén 
nem történt meg. A Képviselő 
Urak többsége megkérte a pol-
gármester urat - hivatkozva a 
korábbi testületi ülésen történt 
botrányosnak mondható történé-
sekre – hogy a testületi ülést 
nélküle tarthassák meg. Miután 
a Polgármester úr kérésükre nem 
távozott, ők a testületi ülésről 
elmentek, így a testület határo-
zatképtelenné vált.  Távozásuk 
előtt átadtak részemre egy iratot, 
melynek tanúsága szerint, ők a 
testületi ülés napirendi pontjait 
egy korábbi időpontban meg-
tárgyalták, azokról szavaztak is, 
bár tudják, hogy ez érvényesnek 
nem tekinthető. 

A meghiúsult Képviselő-tes-
tületi ülés helyett 2009. novem-
ber 30. napján egy rendkívüli 
ülés összehívása történt csök-
kentett számú napirendi pont 
mellett. A Képviselő-testület itt 
meghallgatta a tájékoztatómat, 
majd elfogadta a Beszámolót az 
önkormányzat és szervei 2009. 
évi költségvetésének I. és III. 
negyedéves végrehajtásáról, 
majd az önkormányzat 2010. évi 
költségvetési koncepcióját. Ezt 
követően, kihangsúlyozva azt, 
hogy kizárólag azért vettek részt 
az ülésen, hogy a jogszabályi fel-
tételeknek megfelelően az előírt 
Koncepció elfogadására sor ke-
rülhessen, azonban továbbra sem 
szeretnének a polgármester úr-
ral együtt részt venni az ülésen, 
távoztak a teremből. A Testület 
határozatképtelensége miatt a 
testületi ülést a Polgármester úr 
bezárta. 

Köszönöm megtisztelő figyel-
müket!

Filátz Józsefné
jegyző

Önkormányzati   Hírek



A Magyar Máltai Szeretetszolgálatról 
és Nagycenkről – még egyszer

A Cenki Híradó előző 
számában olvashattak a 
Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat nevével kapcso-
latos nagycenki visszás-
ságokról. Minderről volt 
szerencsém személyesen 
beszélgetni dr. Báthy 
Andrásnéval, a szeretet-
szolgálat Nyugat-dunán-
túli régiójának titkárával, 
aki felkeresett, és elmond-
ta, hogy a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálatnak nem 
alakult Nagycenken cso
portja. Ilyen kezdemé-
nyezés soha nem a pol-
gármestertől, hanem 

mindig és kizárólag az 
egyház felől indulhat! 
Megígérte, hogy a szere-
tetszolgálat állásfoglalását 
írásban is eljuttatják hoz-
zánk, ez a levél időközben 
megérkezett, községünk 
honlapján olvashatják. 
Öröm az ürömben, hogy 
Nagycenken működik a 
„régi-új” Jótékonysági bá-
zis, amely eddig is, máltai 
jelző nélkül is segített a 
rászorulókon, és reméljük, 
ezen közjáték után is to-
vább végzi karitatív mun-
káját!

Benke Éva

Tisztelt Lakosság!
Az utóbbi időben sajnos szaporodnak a névte-

len bejelentések, többen úgy próbálnak véltvalós 
sérelmükre gyógyírt szerezni, hogy névtelenül be-
jelentést írnak a Hivatalba. Egy alkalommal még 
a lakásomon is felhívott egy nagycenki lakos – „a 
névtelenség homályába bújva” – hogy járjak el egy 
másik nagycenki lakossal, vállalkozóval szemben. 
Tájékoztatni szeretném az anonim bejelentőket, 
hogy névtelen bejelentések kivizsgálására nincs 
lehetőségem. Azon esetekben tudok eljárást indí-
tani, és panaszt kivizsgálni, ahol a bejelentő neve 
és címe ismert. Az államigazgatási eljárás (köztük 
a birtokvédelmi eljárás is) illetékköteles eljárás, 
az illeték lerovása nélkül az eljárást lefolytatni, 
lezárni nem áll módomban. Kérem szíves megér-
tésüket!

Filátz Józsefné
jegyző

Közlekedési tükör a 
balesetek megelőzésére

A képviselő-testület egyhangú döntése alapján le-
hetőség nyílt az iskola előtti főút mellé közlekedési 
táblát elhelyezni.
A közlekedési tükör segítségével – amelyet Zubrics 

József munkatársunk a napokban szerelt fel – biz-
tonságosabb lesz ezentúl a templom felőli útról ki-
kanyarodni a 84. sz. főútra. Amennyiben anyagi 
lehetőségünk engedi, jövőre újabb tükröt szereltet 
fel az Önkormányzat a közlekedés biztonságának 
fokozása érdekében.

Sikeres önkormányzati 
bérleti licit

Szeptember 28-án megismétlésre került a közel 19 hek-
tárnyi önkormányzati mezőgazdasági területre vonatkozó 
bérleti licit. Ezúttal négy érdeklődő is jelentkezett – mind-
annyian helyi gazdák -, ezen kívül a területre 2009. de-
cember 31-ig bérleti joggal rendelkező mezőgazdasági 
vállalkozás is küldött megbízottat. A két külön csoportba 
osztott területekre egy-egy helyi gazda adta a legmagasabb 
ajánlatot: 41 ezer illetve 42 ezer forintos hektáronkénti 
éves bérleti összeget. Amennyiben a jelenlegi – nem 
helyi székhelyű - bérlő nem él a törvényben biztosított 
előbérleti jogával a törvényes határidőn belül, úgy 2010. 
január 1-től a nyertes ajánlattevő helyi gazdák művelhetik 
tovább a területeket.

Az önkormányzat ismét 
eladásra kínál építési és 
vállalkozói területeket
A vállalkozói övezetben kialakított területeket a szep-

temberben meghirdetett árnál még olcsóbban: 1.000 Ft+Áfa/
nm áron vehetik meg az érdeklődők. 

Ez a lehetőség kizárólag a 2009. december 31-ig megvá-
sárolt területekre érvényes!

Az eladásra kínált terület nagysága 15 hektár.
Az ár a közművesítés költségét nem tartalmazza.

Az építési területek: 

A 259/37-es hrsz-ú telek 1.228 nm. (Azonnal közműve-
síthető a Dózsa körút gerincvezetékeiről.)

Ára: 3500 Ft/nm+Áfa 

A 259/39 és a 259/40-es hrsz-ú területek mindegyike 937 
nm. 

Ára: bruttó 2.500 Ft/nm, közművesítésüket az ár nem 
tartalmazza.

A többi telek mérete: 650 nm-től - 1.639 nm-ig , változó. 
Ár: 2000,-Ft/nm.

A területek egy részének megosztása, kiméretése meg-
történt.

A többi 2010. január-februárra várható. Az ár a közműve-
sítések költségeit nem tartalmazza.

Bővebb információ a Polgármesteri Hivatalban kér-
hető.



Képviselõi közlemény
Tisztelt Nagycenkiek!

Sokuk előtt ismert az a nem újkeletű tény, hogy a nagycenki 
Képviselő-testület többsége és a nagycenki polgármester kö-
zött korántsem felhőtlen a viszony. Az állandó vitáknak, viszá-
lyoknak mindig az érdemi munkavégzés látta kárát. A korábbi 
időszakban a feszült, és munkavégzésre alig alkalmas légkör 
ellenére részt vettünk a sokszor hajnalig tartó (6-7-8 órás!!!) 
testületi üléseken, szem előtt tartva, hogy a falu ügyeinek elő-
mozdítása az elsődleges feladatunk. 

A 2009. november 5-i Képviselő-testületi ülés után azonban 
úgy véljük, nem tudunk a továbbiakban a polgármesterrel érde-
mi munkakapcsolatot fenntartani. A polgármester a novemberi 
testületi ülés során – immár sokadik alkalommal – akadályozta 
az érdemi munkavégzést. Az ülés kezdetétől fogva arrogáns 
módon viselkedett, képviselőtársait és munkatársait többször 
emberi mivoltukban is megsértve nyilvánult meg. Az ülés veze-
tőjeként feladata lett volna a rend fenntartása, de önmagát sem 
tudta fegyelmezni – szintén nem először. Olyannyira nem tudott 
uralkodni magán, hogy – a rendszerváltás óta létező nagycenki 
önkormányzat történetében példátlan módon – a polgármester 
jóvoltából a veszekedés kis híján tettlegességbe torkollott. 

Megkerestük Nagycenk jegyzőjét, állásfoglalását kérve, 
van-e törvényes lehetőség a polgármester nélkül Képviselő-
testületi üléseket tartani. Jegyző asszony válaszában felhívta 
figyelmünket, hogy a törvényi rendelkezések szerint az ülése-
ket csak a polgármester hívhatja össze és vezetheti le. 

Ezek után levéllel fordultunk a polgármesterhez, melyben 
tisztelettel kértük, hogy Nagycenk érdekében a következő 
választásokig hátra lévő időben a polgármester ne vegyen 
részt a testületi üléseken, annak vezetését bízza a mindenkori 
rangidős képviselőre. Mindennapi munkája során szerzett, 
a testület döntéseihez, ezáltal a község számára fontos in-
formációkról pedig a Jegyző asszony révén tájékoztassa a 
Képviselő-testületet.

A polgármester a soron következő testületi ülés (november 
26.) elején kérdésünkre közölte, hogy továbbra is részt kíván 
venni a testületi üléseken, így kérésünknek nem tud eleget 
tenni. 

Az eddig elmondottak miatt úgy döntöttünk, a továbbiakban 
csak az önkormányzat – és így a falu – törvényes működéséhez 
elengedhetetlenül szükséges ügyekben veszünk részt a polgár-
mester által vezetett testületi üléseken. 

Képviselői eskünkhöz híven azonban továbbra is tenni kívá-
nunk Nagycenk ügyeinek előmozdításáért. 

A törvényi rendelkezéseknek megfelelően a képviselők 1 
héttel a testületi ülés előtt megkapják az ülés napirendi pont-
jait, és a hozzájuk tartozó előterjesztéseket. A továbbiakban a 
hivatalos testületi ülést megelőzően – saját szabadidőnk terhé-
re – összeülünk, és megtárgyaljuk a napirendi pontokat. A nem 
hivatalos ülésekről jegyzőkönyv is készül. Tudjuk, hogy ez 
nem helyettesíti a hivatalos testületi ülést, mégis, ezzel a több-
letmunkával is szeretnénk jelezni, hogy mi dolgozni akarunk, 
az érdemi munkavégzés nem rajtunk múlik. Munkánkat hama-
rosan nyomon követhetik a www.cenkikepviselok.lapunk.hu 
internetes oldalon is. 

Tisztelettel: 
Barasits László, Bugledich Attila, Füzi Ernő,  

Horváth Rezső, Lex Ernő, Ragats Péter

Egyházközségi hírek
Ministránsavatás

Október 4-én ünnepi szentmise keretében Bodó Zoltán 
püspöki titkár felavatott tizenhárom fiút, mint ministránst. 
A ministránsok ruháját az egyházközség finanszírozta. Az 
avatás ötlete Henczel Szabolcs atyáé volt. A ruhák piros színe 
Szent Tarzíciusra, a ministránsok védőszentjének vértanúsá-
gára utal.

Pályázat

November 20-i határidővel beadásra került a templomot, 
a Mauzóleumot, a plébánia épületét és a temetővel szemben 
lévő pajtát, azok felújítását, hasznosítását érintő pályázat. 
A pályázat sikeressége esetén sor kerülhet a templom teljes 
külső renoválására, a tető és a toronysisak cseréjére, az épület 
akadálymentesítésére. Megvalósulhat a Mauzóleum víztelení-
tése, a hozzá vezető út díszburkolatot kap, a kriptákhoz vezető 
lépcső cseréjére vagy javítására is sor kerülhet, a kriptalapok 
felújítása, és a világítás korszerűsítése mellett. A temető bejá-
ratával szemben lévő pajtában ajándék- és kegytárgybolt nyíl-
na, kávézóval.  A plébánia udvarán játszótér épülne Széchenyi 
István munkásságához kötődve (pl. „Lánchíd csúszda”), az 
épület hátsó részében pedig egy interaktív kiállítás kapna 
helyet „Sosem látott könyv” címmel, ahol Széchenyi meg 
nem valósult terveit ismerhetnék meg a látogatók. Eredmény 
márciusra várható.

A december 19-i templomi hangversenyről és a december 
24-i pásztorjátékról az ötödik oldalon a Programajánlóban 
olvashatnak bővebben.

Az éjféli szentmise december 24-ről 25-re virradó éjszaka 
éjfélkor lesz. Ha az időjárás az idén is olyan lesz, mint tavaly, 
akkor szentmise után az egyházközségi képviselőtestület tagjai 
forralt borral és panettonéval (olasz gyümölcskalács) várják a 
kedves híveket a templom előtt.

Henczel Szabolcs atya köszönetét fejezi ki mindenkinek, 
aki részt vett az őszi temetőtakarításokban! A falukép rende-
zettebb, a temető pedig méltó lett Mindenszentek ünnepéhez.

Elégedett a hittanosok aktivitásával, örül, hogy sokan be-
iratkoztak az alsóbb évfolyamokból is.



Kőváriné Márti és Kővári Zsolt családi vállalkozása ajánlotta 
fel a képen látható, saját készítésű gyönyörű adventi koszorút a 
Polgármesteri Hivatal számára.

A házaspár már évek óta kedveskedik ezzel a hivatal dolgozói és 
a lakosok számára egyaránt, amit mindannyiunk nevében köszönök 
szépen.

Egyben meghitt ádventi várakozást, készülődést kívánok minden 
kedves olvasónak!

Tisztelettel: 
Ivánkovics Ottó

Nagycenk polgármestere

Szívet melengetõ könyvbemutató
Alig maradt üres szék november 25-én a Községháza dísztermében, 

ahol a “Nagycenki füzetek” harmadik kötetét tárta az olvasók elé a soro-
zat szerkesztője Szabó Attila, és kiadója Simon Péter. 

Az „Alkotók Nagycenken” c. könyv, a községben élő képzőművé-
szek és versírók bemutatására vállalkozott.

E rendkívül igényes kivitelű kiadvány első, a képzőművészeket be-
mutató fejezetét Magyar Balázs írta és szerkesztette, míg a második, a 
versírókat megszólaltató rész szerkesztője Szabó Attila. 

A kötet nem csak műveiken keresztül enged bepillantást az alkotók 
életébe, hanem a saját maguk által írt életrajzok és a szerkesztők kérdé-
seire adott válaszokból is felsejlik az ember és művész egyaránt. 

A képzőművészek, Magyarné Derszib Eti, Szekendy Szaniszló és 
Nagy László életművük legjavát mutathatták be ebben a több mint száz-
tíz színes fotóval illusztrált kiadványban. 

A versírók, Vessző Ágnes, Németh József, Gergye Attila és Németh 
Ernő mintegy ötven versben engednek magukhoz közel, és vallanak 
életükről, érzéseikről, tapasztalataikról.

Huszár László Balfon élő költő tanácsaival segítette a cenki versíró-
kat, és ezen az estén is szakértő, kedves és meleg szavakkal méltatta, 
elemezte a helyi alkotók műveit.

A bemutatón az önkormányzat vezetői emléklappal köszönték meg a 
könyv kiadójának és sorozatszerkesztőjének az eddigi munkáját.

Kedves színfoltja volt még az eseménynek: az egyik alkotó (Szekendy 
Szaniszló) unokája mini-koncert keretében furulyán és szakszofonon ját-
szott zeneműveket a jelenlévőknek.

Az „Alkotók Nagycenken” c. könyvet a Polgármesteri Hivatalban, 
és a Széchenyi István Emlékmúzeumban lehet megvásárolni 3000 fo-
rintért.

K. I.

A Nagycenki Füzetek 3. kötetében szereplő alkotók őszinte 
köszönetüket fejezik ki a sorozat szerkesztőjének: Szabó Attila 
úrnak, valamint a sorozat megálmodójának és mecénásának: 
Simon Péter úrnak.

Köszönjük a bemutatkozás lehetőségét Ivánkovics Ottó polgár-
mester úrnak, és a község Önkormányzatának.

Hálásak vagyunk a november 25-i könyvbemutató szerve-
zésében segédkező valamennyi közreműködőnek.

Köszönjük továbbá a kötet bemutatóján megjelent kedves 
résztvevőknek a megtisztelő jelenlétet, a gratulációkat, a bíztatá-
sokat, az őszinte kézfogásokat.

Az alkotók

„…A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. 
A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle.”

Hamvas Béla: A láthatatlan történet

Programajánló

Filmvetítés a népszavazás emlékére

A Nagycenki Honismereti Kör az 1921-es népszavazásról „Az 
elfelejtett rongyos gárda” című, Sopronban forgatott dokumentum-
film bemutatójával emlékezik meg.

A rendezvény ideje és helye: 2009. december 16. 18 óra, a 
Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola aulája. Köszöntőt 
mond Ivánkovics Ottó polgármester.

A rendezvényt követően szerény fogadással várjuk a jelenlévő-
ket.

Falukarácsony 2009

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata és oktatási intézményei 
nevében szeretettel meghívunk minden nagycenki gyermeket és szü-
leiket, nagyszüleiket a Falukarácsonyi Ünnepségünkre.

Az időpont: 2009. december 18. péntek, 17 óra.
Helyszín: a Községháza Díszterme.
Az ünnepi műsort követően a nagycenki gyermekeket meglepetés-

sel, a felnőtteket pedig forralt borral, teával várjuk.
Boldog, Békés Ünnepeket Kívánunk minden kedves nagycenki és 

Nagycenkről elszármazott lakosunknak!
 Ivánkovics Ottó Filátz Józsefné
 polgármester jegyző

Karácsonyváró templomi hangverseny

December 19én délután 5 órakor, az esti mise előtt a Széchenyi 
István Általános Iskola kórusa, a helyi templomi kórus és egy vendég 
kórus közös hangversenyére kerül sor a templomban.

Pásztorjáték

December 24én délután 4 órakor Pásztorjáték lesz a templom-
ban a nagycenki gyerekek és fiatalok közreműködésével. 



Gyorsan és eseménydúsan teltek el az őszi hónapok.
Fergeteges hangulatban és verőfényes nyári melegben zajlottak 

a szüreti napok programjai, melyen táncra perdültek nem csak az 
iskola diákjai különböző művészeti csoportokban, hanem a peda-
gógusok is.

A fertőszéplaki tökfesztiválon az alsós diákjaink verses-játékos 
műsorral képviselték iskolánkat. 

Október 6-án az irodalom szakkör előadásával az aradi vérta-
núkra emlékeztünk az iskola aulájában. Az október 23-i községi 
ünnepséget a községháza dísztermében tartottuk, melyen az iroda-
lom szakkör és az énekkar adott műsort. Az idősek napi ünnepsé-
gen alsósaink és néhány felsős diák szerzett kellemes perceket az 
ünnepelteknek.

Az ifjúsági színházbérletesek a „Komámasszony, hol a stuk-
ker?” és „A muzsika hangjai” című előadásokat tekintették meg 
Sopronban.

November folyamán nyílt tanítási napot és fogadóórát tartot-
tunk. E hónap végén a Szülői Munkaközösség hagyományosan 
megrendezte a Katalin-napi bált. Ezúton szeretnénk köszönetünket 
kifejezni azoknak, akik bármilyen módon segítséget nyújtottak!

Számos versenyen vettek részt diákjaink:
A Szent Orsolya iskola által megrendezett „Bábeli zűrzavar” 

idegen nyelvi versenyen délelőtt az alsós diákok mérhették ös-
sze tudásukat, ahol a 4. osztály csapata a IV. helyen végzett. 
Csapattagok: Dénes Anna, Turi Mónika, Poschinger Ágoston.

Délután a nagyok adtak számot tudásukról. Indulók: Sik 
Klaudia, Ragats Anna 8. oszt., Horváth Fanni 6. oszt. Közülük Sik 
Klaudia továbbjutott a döntőbe, ahol V. helyezést ért el.

A soproni Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai 
Szakközépiskola a 125 éves fennállása alkalmából rendezett inter-
netes német nyelvi versenyen a Cenki gyurgyalagok nevű csapat 
III. helyezést ért el. Csapattagok: Ragats Anna, Artner Szabina, 
Győrvári Enikő 8. oszt.

A sport területén a következő eredmények születtek: a Telkiben 
megrendezett tanévnyitó fesztiválon a 3. korcsoportos (5-6.oszt.) 
lányok országos V. helyezést értek el.

A fertőszéplaki „fertopart.hu” kupán a 2. korcsoportosok III. 
helyezést értek el.

A Gyermek Labdarúgó Szövetség őszi fordulóinak eredményei 
(lányoknál):

2. korcsoportban I. helyezés
3. korcsoportban III. helyezés
A Diákolimpiai versenyek őszi fordulóinak eredményei  

(fiúknál):
1. korcsoport IV. helyezés
2. korcsoport I. helyezés
3. korcsoport IV. helyezés (ez utóbbi a lányok eredménye)
A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a takarékossági világnap 

alkalmából versenyt rendezett iskolánkban, ahol a legtöbb pontot 
elérők értékes jutalomban részesültek.

A diákönkormányzat által szervezett papírgyűjtési akcióban az 
egy főre jutó papírmennyiség alapján a területi versenyben III. 
helyezést értünk el.

Az év utolsó hónapja bővelkedik ünnepi programokban. A téli 
szünet december 23-tól 31-ig tart. (Az utolsó tanítási nap a szünet 
előtt december 22., az első tanítási nap a szünet után 2010. január 
4.)

Minden kedves nagycenkinek áldott, békés, szeretetteljes ün-
nepeket kívánunk!

Az általános iskola tanulói, tanárai, dolgozói nevében

Paárné Kelemen Anikó

SULINFO
Szeptemberben 52 kisgyermek 
kezdte meg nálunk a tanévet. 
Jelenleg 57-en járnak hozzánk. 
2010 május végéig ez a létszám 
75 főre fog növekedni. 
Még a nyár folyamán elvégeztet-
tük a fertőtlenítő meszeléseket, 
befejeztük az utcai kerítés fel-
újítását.
Szeptember közepére elkészül-
tek nevelői szobánkba a beépített 
szekrények. Ez lehetővé tette, 
hogy raktárunk felszabaduljon, 
így azt fejlesztő szobának tudtuk 
berendezni. Egyben minden dol-
gozónak külön öltözőszekrénye 
lett.
Idén is lehetőség van középsős 
és nagycsoportosaink részére a 
német nyelvvel való játékos is-
merkedésre, foci és modern tánc 
foglalkozásokra.
Óvodai főzőkonyhánk jelenleg 
189 fő étkezését látja el, ebből 
57 óvodásét, 92 iskolás gyer-
mekét, 22 fő szociális és vendég 
étkezőét és 18 dolgozóét. 
Ősszel középső és nagycsopor-
tos gyermekeinkkel több kö-
zös túrát tettünk a falunkban. 
Ellátogattunk a helyi múzeumba, 
megnéztük a veterán autó kiál-
lítást és a helyi baromfi nevelő 
tanyán láttak bennünket vendé-
gül. Itt szeretném megköszönni 
mindenkinek a szíves fogadta-
tásunkat.
Nagycsoportosaink és a modern 
táncot tanuló óvodásaink ebben 
az évben is aktívan vettek részt a 
szüreti felvonuláson.
Az idei tanévben a nevelőtestüle-
tünk kiemelt feladatául tűzte ki a 
balesetvédelmet, elsősegélynyúj-
tást. Eddigi ismereteink felfris-

sítése, bővítése érdekében külső 
előadót kértünk fel. A Soproni 
Mentőállomás munkatársa, Lükő 
Péter tartott számunkra elméleti 
oktatást, és gyakorlati bemutatót, 
amire a szülőket is meghívtuk.
A hagyományos Márton napi 
lampionos felvonulásunk idén is 
sok érdeklődőt vonzott. 
November 20-án bűvész szóra-
koztatta gyermekeinket. 
A helyi idősek napján nagycso-
portosaink köszöntötték a vendé-
geket, a konyha dolgozói pedig 
az étkezésükről gondoskodtak.
Nagy öröm ért bennünket, 
mert az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium által kiírt eszköz-
beszerzési pályázat keretén be-
lül 100%-os támogatás mellett 
496.000 Ft-hoz jutottunk, amit 
csoportszobáink korszerűsítésé-
re, új asztalok, székek beszerzé-
sére fordítunk.
A nagyszámú megbetegedések 
miatt a Mikulás ünnepségünket 
későbbi időpontra halasztottuk. 
Jelenleg gyermekeinkkel közö-
sen apró ajándéktárgyak barká-
csolásával készülünk az óvodai 
adventi vásárunkra, fellépéssel 
a község adventi vásárára, és a 
falukarácsonyra. Ebben az évben 
is meghívjuk a szülői szervezet 
tagjait, az óvoda már nyugdíjas 
dolgozóit karácsonyi ünnepsé-
günkre.

Az óvoda felnőtt és gyermek-
közössége nevében mindenkinek 
békés karácsonyt és boldog új 
esztendőt kívánok!

Nemes Viktória
óvodavezető

Ovis Hírek

A Szüreti Napok rendezvénysorozata az idén is remekül sikerült.  
A nagycsoportosok büszkén vettek részt a felvonuláson.



Receptsarok

Mézes tekercs

35 dkg liszt, 10 dkg cukor, 2 és fél evőkanál langyos méz, 
1 egész tojás, fél kávéskanál szódabikarbóna, kevés őrölt fa-
héj, szegfűszeg, féldiónyi zsír, tejföl. A töltelékhez: 15 dkg 
vágott dió, 1 és fél szelet csokoládé vagdalva, 5 dkg mazso-
la, 2 marék cukor, apró darabokra vágott birsalmasajt.

A fenti alapanyagokból összeállított masszát annyi tej-
föllel kell kigyúrni, hogy egy gyenge, nyújtható tésztát 
kapjunk. Félujjnyi vastagra nyújtjuk, majd 4 részre osztjuk. 
Megtöltjük a töltelékkel, tekercseket készítünk, a tetejüket 
megkenjük tojással, és megsütjük.

Vásárhelyi szelet

15 dkg vaj, 25 dkg liszt, 8 dkg cukor, kevés reszelt cit-
romhéj, 1 + 4 tojás. A töltelékhez: 10 dkg dió, 10 dkg cukor, 
3 dkg mazsola, fél dl forró tej.

A vajból, lisztből, cukorból, egy tojásból a citromhéjjal 
tésztát készítünk. Félig megsütjük, majd a töltelékkel meg-
töltjük. A töltelék tetejére a már előzőleg 4 tojásból előké-
szített piskótatésztát öntjük, majd az egészet megsütjük. A 
tetejére vaníliás cukor, vagy csokoládé öntet kerülhet.

Sobor Jánosné, Rákóczi u.

Receptjeiket továbbra is várjuk a benke_eva@freemail.
hu e-mail címre, vagy az Iskola u. 2/a-ba!

Füvesboszi kincsestára
Ánizs (Pimpinella anisum)

Az ánizs illata sokunknak gyermekkorunk kanalas or-
vosságát idézi, azt a gyógyszert, amit talán még a legelve-
temültebben ellenálló kisgyerek is örömmel hajlandó volt 
bevenni finom íze miatt. A növény kis termései tartalmaz-
zák azokat a hatóanyagokat, amelyek sokoldalú gyógyászati 
felhasználását teszik lehetővé.

Egyrészt az ánizs kiváló köptető (így került a kanalas 
orvosságba), már a tea illata is segíti a légcsőben letapadt 
váladék felszakadását, és kiürülését. Az illóolaja antibak-
teriális hatású. Én a gyerekeimnek, ha köhögnek, ánizsteát 
szoktam főzni, naponta háromszor kapnak belőle. Felteszek 
forrni 2 dl vizet, majd a lobogó vízbe beleteszek 1,5 teáska-
nál ánizsmagot, és takaréklángon 10 percig főzöm. Miután 
langyosra hűl, mézzel édesítve kortyolgatják a kis betegek.

Az emésztőrendszernek is nagy segítője az ánizstea, erő-
síti a gyenge gyomrot, javítja az étvágyat, oldja a görcsöket. 
Ha ez a célunk a tea fogyasztásával, akkor étkezés előtt fél 
órával, édesítés nélkül fogyasszuk!

Citromfû (Melissa officinalis)

A karácsonyi készülődésben sok háziasszonynak lehet a 
segítségére a citromfű tea. Idegerősítő, nyugtató, belső har-
móniát teremt. Az ideges és feszült embereket megnyugtat-
ja, de érdekes módon a kevesebb több a citromfű esetében 
– minél kisebb adagokat alkalmazunk, annál hatásosabb. Az 
ideges szív- és gyomorpanaszok kezelésére is alkalmas, a 
természetes szerek használói „zöld seduxennek” hívják. Az 
altató teakeverékek része, komlóval, galagonyával, macska-
gyökérrel kombinálva (3-3 rész a többiből + 1 rész citrom-
fű) lefekvés előtt fél órával ajánlott fogyasztani. A citromfű 
teához 1 teáskanálnyit kell leforrázni 2 dl vízzel, 15 percig 
lefedve állni hagyni, majd leszűrni. Naponta kétszer kell 
alkalmazni.

Borsmenta (Mentha piperita)

A bormenta már az ünnep utáni időkre gondolva került 
ide a decemberi kincsestárba. A nagy evészetek bizony 
megviselik az emésztőrendszerünket. A nehéz, a szokásos-
nál több étel fogyasztása kellemetlen tüneteket okozhat, 
melyek jelentkezése esetén áldás lesz a borsmenta tea. 
Hallgassanak rám, szerezzenek be otthonra ebből a friss, 
üdítő gyógynövényből az ünnepekre! Epetermelést ser-
kentő, epehajtó, étvágyjavító, szélgörcsoldó. Hideg teája 
csökkenti a hányingert. Élénkít, külsőleg hűsítő, fertőtlenítő 
hatású. Illóolaja gyerekeknek nem adható, teája azonban, 
amely így készül, nem okoz problémát: 1 evőkanálnyit 
leforrázunk 2 dl vízzel, 15 percig lefedve állni hagyjuk, 
leszűrjük. Megelőzésre étkezés előtt fél órával fogyasszuk, 
természetesen édesítés nélkül.

Szép Karácsonyt, és egészségben gazdag új évet kíván:

Füvesboszi Karácsonyi kifestő



vívott harcot. A tartalékcsapat jelenleg hatodik. 
Az eddigi eredményekhez gratulálunk, a tava-
szi folytatáshoz pedig sok sikert kívánunk!

Ping-pong döntõ
Szeretettel meghívunk minden kedves ér-

deklődőt, sportbarátot 2009. december 15-én 
délelőtt 10 órakor a nagycenki sportcsarnok-
ban megrendezésre kerülő asztalitenisz Megyei 
Diákolimpiai döntőre. A körzeti döntőből to-
vábbjutott tanulóink: Czenki Virág,

Frank Barbara, Horváth Fanni, Pölcz Máté, 
Jókuti Gábor.

Lajber Sándor
Széchenyi István 

Általános Iskola testnevelője

Búcsúzunk
Csizmazia Emília  
   Mórocz Antal özvegye  1919

Halál Ilona  
   Redella Miklós özvegye   1932

Fekete József  1947

Gratulálunk
Kiss Alexandra (2009. 10. 03.)  

Kun Anita és Kiss Gábor kislánya
Steierlein Lea (2009. 11. 05.)  

Szeles Renáta és Steierlein István kislánya

Anyakönyvi hírek

Újságot írta és szerkesztette:  
Benke Éva és Rozmán Orsolya

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

SPORT
Asztalitenisz

A 2008-2009-es Sopron városi asztalite-
nisz bajnokságban 13 csapatból a 4. helyen 
végzett Nagycenk csapata. A megyei baj-
nokságban 6 csapatból az 5. helyet szereztük 
meg.

Az idei szezonban 18 csapatra bővült a 
városi mezőny, ahol már 2 csapattal indul-
tunk mi is.

A két osztályra bontott bajnokság első 
felében az egyik csapatunk az elvárásoknak 
megfelelően teljesített, a másik, fiatalokból 
álló újonc csapat mérlege: 7 mérkőzésből  2 
győzelem, 3 döntetlen, 2 vereség, ami na-
gyon jó eredmény, és tudjuk, hogy lesz ez 
még jobb is.

A november 21-én rendezett emlékverse-
nyen, amit a  hajdani, Sopronhoz kötődött 
asztalitenisz sportolók és vezetők emlékére 
rendeztek, Sellei Tamás a 2. helyet szerezte 
meg!

2010. január 3-án családi pingpong baj-
nokság lesz a Tornacsarnokban! Nevezés: 8 
óra 15 percig a helyszínen. Továbbra is kétfős 
csapatokat várunk. Gyertek minél többen!

Winkler Ernő

Labdarúgás
A megyei III. osztályú bajnokság félidejé-

ben felnőtt csapatunk a tabella élén áll, így jó 
esélyekkel folytathatja tavasszal a feljutásért 

A Nagycenki SE Motocross szak-
osztályának 15 éves tehetséges ver-
senyzője, Ragats Roland végzett az 
első helyen az október 10-i cserszeg-
tomaji futamon, ami egyben a fel-
nőtt bajnoki címet is jelenti számára a 
Suzuki Motor Center Kupa 125 ccm-
es géposztályában! 

A bajnoki cím elnyeréséhez vezető 
második félévi eredmények:
2009. augusztus 22. Magyarpolány,  
    2. hely
Szeptember 12. Somogyvár, 2. hely
Szeptember 19. Dechantkirchen  
    /Ausztria/, 1. hely
Szeptember 26. Csákánydoroszló,  
    1. hely

Október 10. Cserszegtomaj 1.hely.

Roland eddigi legnagyobb sikeré-
hez szívből gratulálunk!

Ragats Roland a bajnok Véradó ünnepség 
és véradás  

Nagycenken
A nagycenki véradók hagyományos 

év végi köszöntése 2009. december 
11-én 18 órakor kezdődik a Nagycen-
ki Csikós Csárdában. Minden meg-
hívott nagycenki véradót szeretettel 
várnak a szervezők, egyben kérik, 
hogy december 9-ig szíveskedjenek 
részvételi szándékukat visszajelezni!

December 22én lesz az idei má-
sodik véradás Nagycenken, a szo-
kásoknak megfelelően a Széchenyi 
István Általános Iskola alsó tagoza-
tos szárnyában, 1619 óra között.

Kérjük, hogy minél többen jöjjenek 
el vért adni, hogy együtt segíthessünk 
a betegeken! 

Rendõrségi Felhívás
Tisztelt Nagycenki Lakosok!

Az ünnepek közeledtével lakóhelyünkön és a bevásárló központokban, 
üzletekben megnövekednek a betörések, besurranások, zsebtolvajlások. 
Ezért kérjük a lakosság körültekintőbb viselkedését, továbbá segítő köz-
reműködését.

Amennyiben gyanús személyt, járművet látnak, kérjük jegyezzék fel a 
jármű rendszámát, és hívják az ingyenesen hívható 107-es telefonszámot!

Továbbá bevásárláskor ne hagyjanak autójukban látható helyen értéket, 
pénztárcájukat zárt táskában, vagy belső zsebükben tartsák!

Tisztelettel, Kellemes Ünnepeket kívánva:

Szolyák Gábor körzeti megbízott
(tel.: 30/69-21-564)



Tisztelt Nagycenkiek!

A legutóbbi Cenki Híradó meg-
jelenése óta nagyon sok esemény 
történt az Önkormányzat háza tá-
ján. Ezek egy része pozitív, de 
sajnos nem mindegyik. 

A legfontosabbnak továbbra is 
azt tartom, hogy előtérbe helye-
ződjenek a pozitív gondolatok, a 
segítő szándék, a jobbító akarat és 
a következetesség.

Lehet tevékenykedni jó szán-
dékkal, és a lehetőségeink kor-
látozottsága miatt belefuthatunk 
hibákba is, amiket ki kell javítani. 
De a rossz szándék az eleve nega-
tív irányultságot szül.

Nagyon lényeges, hogy az idei 
évben is közel 5 millió forint hi-
telt törlesztettünk, intézményein-
ket működtetjük, kisebb-nagyobb 
fejlesztéseket is megvalósítottunk 
(aszfaltozás, szociális lakások 
felújítása, óvoda-iskola felújítá-
sa, járdaépítés, közvilágítás fej-
lesztése, közterületek rendezése, 
kulturális és sportrendezvények 
támogatása, stb), és emellett az 
Önkormányzat fizetőképességét 
is megőriztük. Sőt sikeres pá-
lyázatokkal gyarapítottuk-gya-
rapítjuk lehetőségeinket. Mivel 
azonban a már elnyert pályázatok 
lebonyolításában – mint például 
a Széchenyi tér felújítása, Szent 
Imre utca–Hidegségi utca közötti 
kerékpárút építése, Sportcsarnok 
fejlesztése (csak a legnagyobba-
kat említve) – is előre kell lép-
nünk, ezért át kell gondolnunk a 
Polgármesteri Hivatal működését. 
Sajnos jelenleg nem áll rendel-
kezésünkre olyan munkatárs, aki 
kifejezetten a pályázati ügyek in-
tézésével foglalkozik, ezért egyre 
nagyobb hibák adódhatnak, így 

ennek megoldását különösen fon-
tosnak tartom. A meglévő mun-
katársi létszám kihasználásával 
kell ezt a Jegyző Asszonynak mi-
előbb rendezni, hisz új munkatárs 
foglalkoztatására a jövő évben 
biztosan nem lesz lehetőségünk. 
Különösen abban a tekintetben, 
hogy a költségvetési megszorí-
tások és a gazdasági visszaesés 
miatt legalább 5-6 millió forinttal 
kevesebb bevételből gazdálkod-
hatunk 2010-ben.

A telekértékesítések beindítása 
lesz a közeljövő másik legfonto-
sabb feladata. A közművesítésre 
koncepciót kell a képviselő-tes-
tületnek mielőbb kidolgoznia és 
jóváhagynia, mert amíg ez nincs 
meg, addig csak kis értékű föld-
darabokról beszélhetünk, de nem 
építési, vállalkozói telkekről. A 
sikeres telekértékesítéshez ezen 
túlmenően az is fontos, hogy új-
ra jelentkezzenek a vásárlók az 
ingatlanpiacon, élénküljön a ke-
reslet.

2010-ben még több turisztikai 
látványosság, esemény megrende-
zését kell magunkra vállalnunk – 
első sorban a Széchenyi Emlékév 
jegyében -, hogy az idén draszti-
kusan visszaesett idegenforgalmi 
bevételeket jövőre növelni tud-
juk. Ehhez érdekeltté kell tenni az 
idegenforgalmi vállalkozásokat, 
falusi vendéglátókat abban, hogy 
befizessék az idegenforgalmi 
adót, azaz a bevételből vissza kell 
forgatnunk feléjük részarányosan 
az összegeket. Ha ez Hegykőn 
remekül működik, akkor joggal 
remélhető, hogy Nagycenken is 
bevezethető egy kis energiaráfor-
dítással, a jó példa átvételével.

A 2010. őszi választásokig még 
10 hónap hátra van, így elenged-

hetetlen, hogy a képviselő-testület 
tagjai teljes erőbedobással segít-
sék a munkát. Időről időre fellob-
bannak az ellentétek, melyek néha 
személyeskedésbe is átcsapnak, 
de ezen is meg kell próbálnunk 
változtatni. Fontos a békülési 
szándék erősítése, ami részem-
ről is erőfeszítést igényel. Éppen 
ezért fogadtam el bocsánatkéré-
sét az egyik ellenzéki képviselő 
úrnak, és éppen ezért kértem én 
is elnézést attól a képviselőtől, 
aki az édesanyám felemlegetésé-
vel kívánt nyomatékot adni vé-
leményének a testületi ülésen. 
Ezeknek nincs helye az üléseken 
sem Nagycenken, sem más tele-
pülésen.

A sikeres együttműködés leté-
teményese a jegyző. Ha ő elfogu-
latlanul, legjobb szakmai tudása 
szerint végzi a dolgát, akkor a 
„botrányos” helyzeteken általa úr-
rá tudunk lenni. Ha a törvényesség 
őreként következetesen jár el, ak-
kor az esetleges hibalehetőségek 
száma jelentősen csökkenthető.

Polgármesterségem alig több 
mint három éve alatt már sok 
mindent megéltem. Feloszlatással 
próbáltak egyesek megbuktatni, 
majd valaki(k) névtelen feljelen-
tést tettek ellenem az APEH-nél. 
Majd néhány képviselő fegyelmi 
eljárást indított ellenem. Mindez 
eredménytelenül.

Most rendőrségi eljárás indítása 
és a lemondásomra való felszó-
lítás van soron, sőt hat ellenzéki 
képviselő szerette volna elérni, 
hogy kötelességszegés közepette 
többé ne vegyek részt a testületi 
üléseken.

Erre nem válaszolhatok úgy, 
hogy én viszont felszólítom a hat 

Polgármesteri tájékoztató 2009. december



képviselőt a távozásra, hisz ez 
nem segítené a Képviselő-testü-
let munkáját, légkörét. Erre csak 
azon választók jogosultak, akik 
bizalmat szavaztak az érintett kép-
viselőknek. Ha valaki nem kíván 
képviselői esküjének eleget tenni, 
annak bármikor nyitva áll a lehe-
tőség a távozásra, hisz helyettük 
jönni tudnak azok a lelkes képvi-
selő-jelöltek, akik indultak a 2007-
es időközi választáson. Egyedül 
az az elgondolkodtató számomra, 
hogy mennyire etikus magatartás 
az, ha egy képviselő idő közben 
másik községben telepedik le, de 
mandátumát megtartva továbbra 
is a nagycenki közügyekbe kíván 
beleszólni. Mennyire hiteles az 
ő szavazata a Nagycenket érintő 
költségvetési, adópolitikai, intéz-
ménymegtartó és egyéb helyi kér-
désben?

Tisztelt Lakosok! Kérem, hogy 
pozitív észrevételeikkel, jogos 
kritikáikkal még jobban segítsék 
a Képviselő-testület tagjainak 
munkáját. Egyedül így kerülhető 
el a Képviselő-testület esetleges 
ellehetetlenülése. Ugyanis ha a 
mostanában tapasztalt tendencia 
folytatódik – azaz a hat ellenzé-
ki képviselő minduntalan kivonul 
a testületi ülésekről – akkor a 
többi négy megválasztott személy 
határozatképtelenség miatt nem 

fog tudni dönteni sem lakossági 
kérdésekben, sem egyéb ügyek-
ben (szemétszállítási díj, jövő évi 
költségvetés elfogadása, stb.) 

Lehet, hogy Nagycenken van-
nak néhányan, akik annak örülné-
nek, ha működésképtelenné válna 
a Képviselő-testület, de ezen em-
berekkel meg kell tudnunk közö-
sen értetni, hogy ez teljes mérték-
ben ellentétes Nagycenk és az itt 
lakók érdekeivel.

Köszönöm figyelmüket! 
Engedjék meg, hogy az alábbi 
gondolatokkal kívánjak Önöknek 
meghitt Ádventi időszakot és 
Boldog Karácsonyt, nagyon sike-
res Új Esztendőt!

Istennel beszélget egy ember 
 Gondolatok a várakozás idő-
szakában

- Uram, szeretném megtudni, 
hogy milyen a Paradicsom és mi-
lyen a pokol.

Isten odavezeti két ajtóhoz. 
Kinyitja az egyiket és megengedi 
az embernek, hogy betekintsen. A 
szoba közepén egy hatalmas ke-
rek asztal, az asztal közepén egy 
nagy fazék, benne ízletes étellel.

Az emberek, akik az asztal kö-
rül ültek, csont soványak és halál-
sápadtak voltak. Az összes éhe-
zett. Mindegyiknek egy hosszú 
nyelű kanál volt odakötözve a ke-

zéhez. Mindegyikük elérte a tálat 
és vett egy kanállal. De mivel a 
kanál nyele hosszabb volt, mint 
a karjuk, nem tudták a kanalat a 
szájukhoz emelni.

Az ember megborzongott nyo-
morúságukat, szenvedésüket lát-
va.

Isten ekkor azt mondta: - Amit 
most láttál, az a pokol volt. 

Majd mindketten a második aj-
tóhoz léptek. Isten kitárta azt, és 
a látvány, ami az ember elé tárult, 
ugyanaz volt, mint az előző szo-
bában. Ott volt egy nagy kerek 
asztal, egy fazék finom étellel.

Az emberek az asztal körül 
ugyanúgy hosszú nyelű kanalat 
tartottak a kezükben. De ez alka-
lommal az emberek jól tápláltak, 
mosolygósak voltak és jókedvűen 
beszélgettek egymással. Az em-
ber ekkor azt mondja az Istennek: 
- Én ezt nem értem!

- Ó, pedig egyszerű – vála-
szolja Isten – ez igazából csak 
KÉPESSÉG kérdése. Ők megta-
nulták egymást etetni, míg a fa-
lánk és önző emberek csak ma-
gukra gondolnak. 

Nagycenk, 2009. december 04.

Tisztelettel:
Ivánkovics Ottó
polgármester

Kedves Olvasók!

A polgármesteri beszámoló végén lévő történet - 
kicsit már szilveszteri hangulatban - engem is elgon-
dolkodtatott. Nem vonom kétségbe a történet igazság-
tartalmát és tanulságait, egyben előre is elnézést kérek 
mindenkitől, akinek a komoly téma vicces feldolgozá-
sa sérti az érzékenységét!

Az alábbi képen szereplő események és személyek 
természetesen a képzelet szülöttei. Bármiféle hason-
lóság valós eseményekkel és személyekkel csupán a 
véletlen műve. 

Bugledich Attila
Etetés


