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Tisztelt Nagycenkiek! 
 
Az alakuló ülésen, november végén polgármester úr és jómagam tájékoztattuk Önöket arról, 
hogy egy új, a korábbiaktól eltérő formában, munkamegosztásban fog dolgozni a 
polgármester és az alpolgármester. Két hónap tapasztalatai alapján elmondható, hogy az új 
rendszer jól működik, a polgármester úrral kimondottan jó, napi szintű munkakapcsolatban 
vagyunk, s feladatmegosztás, és tényleges munkavégzés is gördülékenyen zajlik.  
Az alpolgármester feladatai közé tartozik az oktatás-nevelés, kultúra-rendezvények, 
nemzetközi kapcsolatok, sport-civil szervezetek, települési marketing, pályázatfigyelés-
pályázatírás. Az eddig eltelt időszakban az egyes területeken a következőkről tudok 
beszámolni. 
 
Oktatás-nevelés: Megszületett az új köznevelési törvény, ami jelentős változásokkal jár az 
iskola tekintetében, mivel 2013. január 1-től az állami kézbe kerül az iskola működtetése, 
egyúttal nagy valószínűséggel az állam tulajdonába kerül az általános iskola épülete is. Az új 
törvénynek számos homályos, vagy egyáltalán nem szabályozott része van, ennek kapcsán a 
az iskola igazgatójával részt vettünk és a továbbiakban is részt fogunk venni olyan 
előadásokon, értekezleteken, ahol talán a lényegi részletekről is kapunk információkat. A cél 
egyértelműen az, hogy továbbra is, és hosszú távon nyolc osztállyal működő általános iskola 
legyen Nagycenken, és erre jelen állás szerint minden esély megvan. Az iskola helyzetéről, a 
további fejleményekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. 
 
Kultúra-rendezvények: Az év végi időszakban szerencsére sok színvonalas és nagy 
érdeklődés mellett lezajlott rendezvény volt Nagycenken. Járt a mikulás Nagycenken, adventi 
vásár és koncert volt a kastélyban, falukarácsony, karácsonyi köszöntés, és karácsonyi 
koccintás. Majd már januárban a galambkiállítás, (amelynek reklámszervezésében, 
kiadványkészítésében működtünk, működtem közre, a reklámanyagok, kiadványok már a 
december közepén bérleti konstrukcióban beszerzett digitális nyomtatón készültek, csakúgy, 
mint a Cenki Híradó) tűzgyújtás a Doni áttörés emlékére, jótékonysági bál. Az önkormányzat 
szervezőként, közreműködőként vagy támogatóként vett részt a rendezvényeken. A 
továbbiakban is több programmal készülünk, ezekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket a 
honlapon és az újság hasábjain. Itt kell elmondanom, hogy örvendetes módon a Cenki Híradó 
ettől az évtől havi rendszerességgel jelenik meg. A havonta megjelenő újság pedig nem jelent 
többletköltséget a korábbiakhoz képest, amikor csak évente négyszer volt Cenki Híradó, 
mivel helyben készül, nem kell külsős nyomdát fizetni. Az önkormányzat egyéb kiadványait, 
illetve nagycenki szervezetek, rendezvények kiadványainak, reklámanyagainak elkészítését is 
tudjuk vállalni, jelentős anyagi megtakarítást érve el ezzel.  
 
Nemzetközi kapcsolatok: A márciusi Charta-találkozó szervezése javában zajlik, Matiasecné 
Tóth Melinda és Matiasec János vezetésével létrejött egy szervező csoport. Igyekszünk a 
lehető legjobban előkészíteni a programot. Várjuk továbbra is újabb segítők, közreműködők 
jelentkezését, illetve célzottan is fogunk még megkeresni személyeket a szervezés, 
lebonyolítás kapcsán. A honlapon, az újságban is folyamatosan tájékoztatjuk Önöket a 
találkozóról. Fontos, hogy jól felkészüljünk, és színvonalas rendezvényt hozzunk tető alá, 
öregbítve Nagycenk jó hírét a világban. 
 



Sport-civil szervezetek: Felvettük a kapcsolatot más sportegyesületekkel, rajtuk keresztül 
pedig erre szakosodott cégekkel, hogy az új törvényi szabályozás adta lehetőségeket 
kihasználva, a társasági adóból minél több támogatást tudjunk szerezni a sportegyesület 
számára. 
 
Pályázatfigyelés-pályázatírás: Több pályázati lehetőségről is tárgyaltunk polgármester úrral 
együtt, felvetődött a Nagycenk-Pereszteg közti út rendbehozatala, a Községháza felújítása, 
illetve egy helytörténeti gyűjtemény, faluház kialakítása is. A pályázati feltételek, határidők, 
anyagi kondíciók miatt ebben az évben úgy tűnik, az utóbbinak, faluház kialakításának van 
realitása. Az ötletadó Szabó Attila, aki benyújtott egy koncepciót a testülethez, erről, és a 
faluház létrehozására pályázat beadásáról a januári testületi ülésen döntés is születik. 
 
További munkámról a későbbiek során is tájékoztatni fogom Önöket. 
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