Felelıs kiadó: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata

Október 14-én megtartotta alakuló ülését a
Nagycenki Önkormányzat új képviselı-testülete

Az új képviselıtestület: Ben Sassi Lívia (438 szavazat),
Matiasec János (439), Dr. Hudomelné Dr. Dózsa Margit
(453), Ivánkovics Ottó polgármester (565), Bíró Béláné
(457), Csorba János alpolgármester (607), Nemes Viktória
(381), Horváth László alpolgármester (nem testületi tag)
Nagyszámú hallgatóság elıtt október 14-én tartotta alakuló
ülését Nagycenk újonnan megválasztott képviselı-testülete.

mindazok személyes megkeresését, akik segítséget
szeretnének kérni mindennapi problémájuk megoldásában.)
Az Összeférhetetlenségi Bizottság elnökévé a testület Ben
Sassi Líviát választotta meg, két tagjává pedig Dr. Hudomelné
Dr. Dózsa Margit és Matiasec János képviselıket. A 6.
napirendi pontban a képviselı-testület megbízást adott Filátz
Józsefné jegyzı asszonynak az SZMSZ átdolgozására annak
érdekében, hogy a polgármesteri hatáskörök és jogosultságok
is visszaálljanak a 2006-os évben bekövetkezett negatív
változásokat megelızı szintre, a jelenlegi jogszabályok alkotta
keretek figyelembe vételével. Ezzel jelentısen megkönnyítve a
polgármester és a polgármesteri hivatal munkáját. Ezt
követıen még 10 napirendi pont került megtárgyalásra, köztük
olyanok, amelyek a gyermekszülési kedvet fokozzák, illetve a
munkatársak megbecsülését jelzik. Az utolsó napirendi
pontban 50 ezer forintos támogatást szavazott meg a testület
Kolontár Önkormányzata számára, a károk enyhítésére.
Az ünnepi közgyőlést követıen kötetlen beszélgetéssé alakult
át a fórum, amelynek során lehetıség nyílt ismerkedni,
beszélgetni a képviselı-testület minden tagjával.

Nagyon sikeres a Nagycenki Füzetek 4. kötete

Dr. Tóth Erzsébet, a Helyi Választási Bizottság elnöke
ismertette a választás eredményeit. A meghívást elfogadva
Henczel Szabolcs plébános úr köszöntötte az egybegyőlteket
és a képviselı-testület tagjait, majd meghívta a képviselıtestület tagjait az október 17-i szentmisére, amelyet az
érintettek köszönettel el is fogadtak. Ezt követıen elsı
napirendi pontként a hat képviselı letette az esküt, majd a
polgármester is.
Második napirendi pont volt a polgármester illetményének
megszavazása, majd az alpolgármesteri szavazás következett.
Négy év kihagyás után újból van alpolgármestere
Nagycenknek, hisz Ivánkovics Ottó polgármester javaslatai
alapján egyhangú bizalmat szavazott meg a testület Csorba
János úrnak, és külsıs alpolgármesterként Horváth László
úrnak. A külsıs alpolgármester a törvényi változásoknak
megfelelıen tanácskozási joggal részt vesz majd a testületi
üléseken is, szavazati és aláírási joga azonban nincs.
A következı napirendi pontokban két bizottság megalakítása
és összetételük került megszavazásra, szintén egyhangú
szavazati arányokkal. A szociális Bizottságot Bíró Béláné
Ibolya vezeti ezentúl, munkáját Nemes Viktória és Matiasec
János képviselık, külsıs tagokként pedig Fekete Rajmundné
Zsuzsa és Nagy Zoltán segítik majd. (Fekete Rajmundné
minden hétfın 10-15 óra között a Hivatal különtermében várja

„Képek Nagycenk múltjából” címmel jelent meg nemrég a
Nagycenki Füzetek negyedik kötete. Az általános iskola
aulájában október elsején megrendezett könyvbemutató óta
már jelentıs mennyiségő megrendelés érkezett, amely a
kiadvány sikerességét bizonyítja. Az értékesítési helyszínek:
Széchenyi Emlékmúzeum, Coop Vegyesbolt (Nagybolt),
Polgármesteri Hivatal. Pluzsik Tamás fotográfus által a
könyvbemutatón készített fényképen Keszei István szerkesztı,
Simon Péter kiadó és Szabó Attila sorozatszerkesztı látható.
Köszönjük szépen mindhármuk közremőködését a kötet
megjelenéséhez.

Ivánkovics Ottó polgármesteri programja
Elhangzott 2010 október 14-én, az új képviselıtestület alakuló
ülésén.
Tisztelt Nagycenki Lakosok!
Tisztelt Képviselı Testület!
Meghatottan állok Önök elıtt. A választópolgárok
demokratikus felhatalmazása alapján a mai napon egy felelıs
önkormányzati képviselı-testület alakult, amelynek feladata,
hogy az egységes szemléletét kisugározza a polgármesteri
hivatal, az iskola, az óvoda, és elsısorban a település felé. A
közösség ereje a leghatalmasabb erı. Én most arra kérem a
képviselı-testület tagjait, hogy jó katonai parancsnok módjára
ne azt mondjuk majd Nagycenknek, hogy „elıre”, hanem
hogy UTÁNUNK! Együtt sikerülhet majd elképzeléseinket
megvalósítani.
Üres ígéretek nem terhelnek bennünket, hisz a választási
idıszakban egyetlen egy ígéretet sem tettünk. De a választók
jelentıs többsége pontosan megértette azt, hogy mit
szeretnénk: stabil gazdasággal rendelkezı, élhetı, nyugodt
Nagycenket. Széchenyi faluját. Egy olyan falut, amely vallási
hovatartozásra, bırszínre, vagy születési helyszínre tekintet
nélkül befogad mindenkit, aki építı szándékkal érkezik.
„Békesség a jóakaratú embereknek” hangzik el minden
szentmisén. Eszerint kell élnünk, és eszerint kell dolgoznia a
frissen megalakult képviselı-testületnek. Erre – és csak erre –
kaptunk felhatalmazást Önöktıl.
Az elmúlt négy évben megpróbáltam minden nagycenki
polgármestere lenni, és minden ügyet a közösség oldaláról
nézni. Ez a négy év igazából tanulóidı volt a számomra. De a
választói visszajelzésekbıl joggal érezhetem, hogy
megtanultam a leckét. Most jöhet a felelet és a továbbtanulás.
És egy picit a tanítás is, hisz elsısorban az én dolgom az, hogy
a még kevés tapasztalattal rendelkezı képviselık számára is
minden felvilágosítást megadjak.
Országunkat katasztrófák és válságok sújtják. Hiú remény
lenne azt gondolni, hogy a kormányzat erején felül tudja
segíteni a helyhatóságok munkáját, feladatait. Ezért
fokozottan törekednünk kell meglévı erıforrásaink
hatékonyságának maximális kihasználására. Legyen az
személyi vagy éppen anyagi erıforrás. Az elmúlt négy év alatt
az anyagi stabilitást megteremtettük, most következhet az
építkezés. Elsısorban járdáinkat, közterületeinket kell
fejlesztenünk. Fontos a Községháza felújítása, a faluközpont
méltó kialakítása, a Széchenyi tér fejlesztési forrásból
megvalósuló megszépítése. Fontos az iskolánk, óvodánk
szinten tartása, és lehetıségeink szerint fejlesztése. Továbbá
fontos a Polgármesteri Hivatal szolgáltatói hozzáállásának
folyamatos javítása.

Kérem a képviselı-testület minden tagját, hogy nyitott
szemmel és füllel járják a falut ezentúl is, figyeljék az emberek
problémáit, kérdéseit, és mindent tegyenek meg annak
érdekében, hogy ezekre a felmerülı problémákra mielıbb
megfelelı megoldást találjunk.
Két alpolgármesterrel szeretném a munkámat minél magasabb
színvonalon teljesíteni. Csorba János – mint a képviselıtestület
megválasztott
tagja
fog
helyettesíteni
akadályoztatásom esetén, míg Horváth László „külsıs”
alpolgármester úr tudására, vállalkozói kapcsolataira, lovas-és
turisztikai tapasztalataira szeretnék támaszkodni. Továbbá az ı
személyében szeretnék elsıszámú garanciát nyújtani arra,
hogy a kiscenki falurész is teljes egészében a figyelem
középpontjában legyen és maradjon.
A lakosság bizalmát megköszönve sok sikert kívánok a
képviselı-testület és mindkét alpolgármester úr munkájához!
Egyetlen ígéretet szeretnék csak tenni: mindenki
önkormányzata fogunk lenni, azoké is akiktıl már eddig is
támogatást kaptunk, és azoké is, akik a jövıben fognak majd
támogatni bennünket. A cél egy: közösen, összefogással
munkálkodni Nagycenkért!

Gondolatok az új önkormányzati munkához
Kedves Olvasó!
Sok olyan elmaradása van Nagycenk Önkormányzatának a
lakosaink felé, amelyeket mielıbb be kell pótolnunk. Ezt a
munkát kezdte meg a testület már az alakuló ülésen, és
folytatta az október 28-i közgyőlésen. Ezek közül néhány,
fontossági sorrend nélkül: a gyermekszületést a 2010.
november 01-e után született gyermekek esetében húszezer
forinttal támogatjuk. Eltöröltük a nagycenki címer
használatával kapcsolatos korlátozásokat. Ötszázezer forintos
pályázati keretet biztosítottunk lakossági járdafelújításra, azaz
2011-tıl a kérelem benyújtását követıen akár ötvenezer
forinttal is hozzá tudunk járulni családonként a nagycenki
ingatlannal rendelkezıknek a házuk elıtti járdaszakasz
felújításához. A vállalkozások helyi adóterheinek könnyítési
lehetıségeit is megvizsgáljuk a közeljövıben, mint ahogy azt
is, hogy miként tudjuk intézményeink számára az
erıforrásainkat minél hatékonyabban kihasználni. A közös
munka folytatásához várjuk az Önök javaslatait, észrevételeit.
Gondolkodjunk közösen Nagycenk fejlesztésén! Köszönjük.

Felhívás temetıtakarításra!
A Nagycenki Egyházközség Henczel Szabolcs plébános úr
vezetésével takarítást szervez a nagycenk temetıben, amelyre
önkéntes segítıket várunk!
Gyülekezı: november 6. szombat 9 óra. Köszönjük szépen!

Az ’56-os Forradalom
emlékeztünk Nagycenken

54.

évfordulójára

100. születésnapot ünnepeltünk Nagycenken

Az általános iskolások méltó megemlékezése
Október 22-én délután a Széchenyi István Általános Iskola
szervezésében került sor az 1956-os Forradalom
megünneplésére. Az 54 évvel ezelıtti események kapcsán
Ivanics Ferenc országgyőlési képviselı úr és Ivánkovics Ottó
polgármester osztotta meg gondolatait a Községháza
Dísztermét teljesen megtöltı hallgatósággal. Ezt követıen
pedig az iskolások színvonalas mősora következett. Az
ünnepségen több olyan személy is részt vett, akik az akkori
elítéltek leszármazottjai, családtagjai.
17 órától a temetıben gyertyagyújtással folytatódott a
megemlékezés. A Honismereti Kör tagjainak vezetésévek a
résztvevık minden nagycenki áldozat, elítélt sírjánál mécsest
gyújtottak és imádkoztak, így tisztelegtek a nagycenki
áldozatok
máig
ható
emléke
elıtt.
Köszönjük szépen a közremőködıknek a segítséget.

50 éves házassági évfordulók Nagycenken
A Kiscenki utcában lakó Horváth házaspár nemrégiben a
Szent István templomban erısítette meg ötven évvel ezelıtti
házassági fogadalmát Henczel Szabolcs plébános úr elıtt, a
családjuk jelenlétében, a hívek nagy örömére. Ezen jeles
évforduló kapcsán az Önkormányzat is emléklapot
ajándékozott Petrohán Anna néninek és Horváth József
bácsinak, és egyben jó egészséget kívántak a falu lakói
nevében.
Mint kiderült, néhány hónappal ezelıtt a Kirkovits Anna –
Markó András házaspár és a Wiederschitz Anna – Lukács
József házaspár is az ötven évvel ezelıtti házasságkötésüket
ünnepelhették. Ráadásul ez a két házasság együtt köttetett
annak idején Nagycenken, ami egyedülálló. Természetesen ık
is emléklapot kaptak. Mindhárom házaspárnak további boldog
együttlétet és jó egészséget kívánunk!
Kérjük tisztelt olvasóinkat, hogy amennyiben van valakinek
tudomása hasonló 50 és a feletti kerek házassági
évfordulókról,
jelezze
azt
bármely
önkormányzati
képviselınek vagy Ivánkovics Ottó polgármester úrnak a
polgarmester@nagycenk.hu e-mail címen. Köszönjük!

Tóth Józsefné Róza néni az elmúlt évben költözött
unokájához, Németh Csabához Nagycenkre, Ivánból. Róza
néni 1910. október 31-én született Ivánban, és szinte egész
életét a földeken töltötte. Öt gyermeket szült, akik közül már
csak ketten élnek. Sajnos férjét is elveszítette, ezelıtt 24 évvel.
A hétvégi ünnepségen 6 unokája és 14 dédunokája közül nem
tudott mindenki jelen lenni, de a jó hangulat és a szeretetteljes
ünneplés így is megvalósult. A nagycenkiek nevében Horváth
Jenıné polgármesteri hivatali munkatárs és Ivánkovics Ottó
polgármester köszöntötte fel Róza nénit, és egyben átadták az
Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt Emléklapot.
A kerek évforduló megünneplésére még az Angliában élı
unoka és dédunoka is Nagycenkre érkezett. Róza néni már
nagyon nehezen hall, és a látása is nagyon megromlott. Hajlott
kora ellenére nem szed gyógyszert, csak egyfélét, amely a
memóriáját tartja karban.
Róza néninek és népes családjának jó egészséget kívánunk!

Nyugdíjas délután Nagycenken
Idén a Községháza dísztermében kerül megrendezésre a
minden évben nagy sikerő nyugdíjas délután. A 2010.
november 19-én pénteken délután 15 órakor kezdıdı idısek
napi program keretében fellépnek az óvodások és kedves
mősorral készülnek az általános iskola tanulói is.
A délutánt hangulatos zene, ízletes vacsora és meglepetés
ajándék színesíti, továbbá az elızı évekhez hasonlóan,
Önöknek köszönhetıen sok-sok jókedv, vidámság és nótaszó
várható.
E kedves, idısek napi együttlétre szeretettel várunk minden 65
év feletti nagycenki nyugdíjast.

A Nemzeti Diákválogatott Nagycenken

Sikeres szemétszüret Nagycenk és Fertıboz
között

Október 10-én melengetı, napsütéses idıben került
megrendezésre a nagycenki labdarúgó pályán a Széchenyi
Emlékév programjaihoz csatlakozó mérkızés.
A nagycenki és környékbeli települések 14 éves labdarúgóiból
álló Széchenyi Diákválogatott mérkızött meg a Magyar
Nemzeti Diákválogatottal. A Széchenyi Csapat felkészítıedzıje Csorba János alpolgármester úr volt, míg a
magyarországi és határon túli diákokból álló Nemzeti
Válogatott edzıje Kő Lajos, a ’70-es évek legendás
labdarúgója volt. Kő Lajos Olimpiai Bajnok ezüstérmes,
Európa Bajnok negyedik helyezett labdarúgó már 5-6 éve
menedzseli csapatát. Az idén nyáron Dél-Afrikában
korosztályos világbajnoki címet szereztek, amihez ezúton is
gratulálunk! A válogatott csapatot elkísérte a 78 éves Várhidi
Pál is, az Újpest legendás védıje, aki a kispadról nézte végig a
legendás londoni 6:3-as gyızelmet, mint tartalék játékos.
(Abban az idıben még nem lehetett cserélnie az edzınek, csak
a mérkızés megkezdéséig módosíthatott a tervezett
összeállításon.) Sajnos Grosics Gyula betegsége miatt, Kovács
„Kokó” István pedig külföldi elfoglaltsága miatt nem tudott
Nagycenkre érkezni, de talán késıbb még erre is sor kerülhet.
A mérkızést 0:1-es félidıt követıen 3:1-re a Nemzeti
Válogatott nyerte, a nagyszámú közönség remek küzdelmet,
élvezetes, szép játékot láthatott. A mérkızést követıen
minden résztvevı ajándék pólót kapott, és a díszvendégek a
Platán Étteremben elfogyasztott ebéd alatt meséltek a régi
emlékeikrıl. Ezt követıen az Aranycsapat Alapítvány
koszorúját helyezték el Gróf Széchenyi István sírjánál, zárásul
pedig megtekintették a Széchenyi Múzeumot. A nap végén
fáradtan, de annál több sport és kulturális élménnyel
gazdagodva utazott haza a válogatott küldöttség Nagycenkrıl.
Köszönjük a Dental Pannónia Zrt., a Platán Étterem, a
Horváth & Lukács Galéria és az Önkormányzat támogatását,
és a segítıknek, közremőködıknek a hozzáállását. Terveink
szerint rövid idın belül Budapesten egy visszavágó kerül majd
megrendezésre, addig is a fiatalok tovább tudják csiszolni
labdarúgó-tudásukat és nemzeti elkötelezettségüket.

Október 16-án kellemes idıjárási körülmények között sikerült
megrendezni a Soproni Természetvédık közremőködésével a
Szemétszüretet. A Nagycenki Széchenyi István Általános
Iskola 6. osztályos diákjai Bugledits Péter osztályfınök
vezetésével hatékonyan segítették a munkát. Két konténernyi
szemetet sikerült összeszedni a Kiscenki utca melletti
külterületi szakaszon és a Fertıboz felé vezetı úton.
A kezdeményezéshez elsı
nagycenki polgármesteri
Fertıbozon szalonnasütés
lehetıség átbeszélni a
ismerkedni egymással a
résztvevıknek.

szóra csatlakozott a fertıbozi és a
hivatal. A munka végeztével
várta a résztvevıket, így volt
délelıtti élményeket, továbbá
soproni, fertıbozi és nagycenki

Példaértékő az, hogy gyermekek és felnıttek egymással
karöltve, önzetlenül tesznek környezetünk tisztaságáért, de a
legildomosabb az lenne, ha erre nem lenne szükség, azaz senki
nem nézné szemétlerakatnak az árokpartokat, útszéli erdıket.
Külön köszönet a Rekultív Kft-nek, hogy a 10 köbméternyi
összegyőlt hulladékot ingyenesen elszállították.

MEGHÍVÓ
Hogyan tudunk krónikus betegségbıl kigyógyulni?
Milyen a környezeti ártalmak hatása egészségünkre?
Szeretettel meghívjuk Önt ingyenes rendezvényünkre, ahol

Petıfalvi István diplomás geofizikus
elıadásában hallhatunk a bio-geofizika terén elért kutatási
eredményeirıl, amely mindenki számára fontos
ismereteket nyújt egészségmegırzés, illetve gyógyulás
szempontjából.
Az elıadás idıpontja:
2010. november 04. csütörtök, 18 óra
Helyszín:
Községháza díszterme

