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1825. november 3-án, a pozsonyi 
országgyûlésen ajánlotta fel a legnagyobb 
magyar egy éves jövedelmét egy Magyar 
Tudós Társaság megalapítására, az MTA 
elõdjének létrehozására. Ennek emlékére 
rendezik a Magyar Tudomány Ünnepét.
A Magyar Tudományos Akadémia és a 
Nyugat-magyarországi Egyetem közös 
szervezésében tartották a Magyar 
Tudomány Ünnepe alkalmából Széchenyi 
István Emléknapját november 5-én 
Sopronpusztán és Nagycenken.
Sopronpusztán az Akadémiai Emlékerdõben 
prof. Dr. Németh Tamás akadémikus, 
az MTA fõtitkára mondott ünnepi beszédet.
Az Akadémiai Emlékerdõ 187. hársfájának 
elültetésénél az MTA képviseletében 
részt vett Prof. Dr. Pálinkás József elnök, 
Prof. Dr. Németh Tamás fõtitkár és 
Prof. Dr. Csépe Valéria fõtitkárhelyettes; 
a Nyugat-magyarországi Egyetem 
képviseletében Prof. Dr.  Faragó Sándor 
rektor, Prof. Dr. Neményi Miklós 

Széchenyi Emléknap a Magyar Tudomány Ünnepén

rektorhelyettes, valamint dr. Borovics 
Attila, az Erdészeti Tudományos Intézet 
fõigazgatója és dr. Jámbor László, a 
TÁEG vezérigazgatója. Nagycenket 
Csorba János polgármester úr képviselte.
Az ünnepség ezután Nagycenken a 
Széchenyi Mauzóleumban folytatódott, 
ahol Dr. Pálinkás József akadémikus, 
az MTA elnöke mondott beszédet.
Dr. Pálinkás József hangsúlyozta: 
Széchenyinek nem csak ragyogó 
gondolatai, ötletei voltak, hanem nagy 
tettei is, sõt mindezeken túl képes volt 
másokat is a tettek megvalósítására 
rábírni. Széchenyi tetterejére ma is 
szükség lenne - hangsúlyozta a MTA 
elnöke, Széchenyi nagyságát méltatva.
Az elnöki köszöntõt követõen a 
résztvevõk elhelyezték koszorúikat 
Széchenyi István nyughelyénél. 
Nagycenk  nevében Csorba János 
polgármester, Horváth László és
Bugledich Attila koszorúztak.

 

Minden kedves 65 év feletti nagycenkit 
szeretettel hívunk és várunk hagyományos 

Idõsek napi rendezvényünkre!

Idõpont: 
2012. nov. 23. péntek 15 óra

Helyszín: Sportcsarnok

Fellépõk: 
Aranypatak Óvoda nagycsoportosai

Általános Iskola diákjai
„Czenki” Hársfa Néptáncegyesület

Tombolasorsolás!

Meghívó Idõsek napjára

Az MTA és a Nyugat-magyarországi Egyetem vezetõi a mauzóleumban

A „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület 
szeretettel meghívja Önt 

és kedves családját a

IX. Hársfa Fesztiválra

Idõpont: 
2012. november 17.
 szombat 18.00 óra

Helyszín: 
Tornacsarnok, Nagycenk

Fellépõ csoportok:
Kövirózsa Kulturális Egyesület, 

Sopronkövesd
Kordulka Néptánccsoport, 

Csehország
„Czenki” Hársfa Néptáncegyesület, 

Nagycenk

Zenei kíséret:
Cinege Alapfokú Mûvészetoktatási 

Intézmény lövõi csoportja.

Mindenkit szeretettel 
várnak a Hársfások!

Meghívó

IX. Hársfa Fesztivál



Önkormányzati hírek

Licittárgyalás - 
Pályázati felhívás!

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat 
Képviselõ-testülete versenytárgyalás 

útján elidegenítésre meghirdeti 
a következõ ingatlanokat:

1. Nagycenk, Gyár u. 11. szám alatti 
5. számú, a nagycenki 312/14/5 hrsz. 

alatt nyilvántartott 33 m2 
alapterületû komfort nélküli, 
részben felújításra szoruló, 

beköltözhetõ társasházi lakás.
A lakás kikiáltási induló

 eladási ára: 1.300.000,- Ft 
azaz Egymillió-háromszázezer forint.

2. Nagycenk, Gyár u. 11. szám alatti 
6. számú, a nagycenki 312/14/6 hrsz. 

alatt nyilvántartott 35 m2 
alapterületû komfort nélküli, 
részben felújításra szoruló, 

beköltözhetõ társasházi lakás. 
A lakás kikiáltási induló 

eladási ára: 1.500.000,- Ft 
azaz Egymillió-ötszázezer forint.

A lakásokra vételi ajánlatot csak 
versenytárgyaláson lehet tenni. 

A megajánlott vételár 
emelésének minimuma 10.000,- Ft.

A versenytárgyalás helye és ideje:

Községháza I. emeleti kisterme 
(Nagycenk, Gyár u. 2.) 

2012. november 22-én 14:00 óra.

A lakások a helyszínen megtekinthetõk:
 2012. november 19-én 14:00 órakor 

és 2012. november 20-án 14:00 órakor. 
Egyéb tájékoztatás a 

Polgármesteri Hivatalban 
dr. Galambos György aljegyzõtõl kérhetõ.

A Képviselõ-testület a negatív 
licitálás lehetõségét kizárja. 

Amennyiben egyetlen ajánlattévõ 
sem ajánlja meg , 

a pályázatot a polgármester 
eredménytelennek nyilvánítja. 

az induló árat

Csorba János - polgármester

Európa Charta

Október 5-7. között megrendezésre került a 
2010-2012-es idõszak záró rendezvénye, 
melynek a romániai Ibanesti adott otthont. 
Nagycenket négyen képviselték, Artner Szabina, 
Frank Barbara, Pölcz Éva és Lukács Zsuzsanna.
A fiatalok számos helyi nevezetességgel 
megismerkedhettek. Jártak fafeldolgozó 
üzemben, sajtgyárban, lepárló üzemben, 
Ceausescu vadászkastélyában, ortodox 
templomokban, a szászrégeni szüreti fesztiválon,
és az 1920-as éveket idézõ kosztümös partin. 
Természetesen a szórakozás mellett komoly 
workshop is volt. Lezárult a 2010-2012-es 
ifjúsági projekt, melynek fõ témája az volt, 
hogy milyen változások és motiváció
szükséges ahhoz, hogy a fiatalok ne 
költözzenek nagyvárosokba, hanem lehetõség 
szerint saját lakóhelyükön vagy annak 
közelében maradjanak. Ez a probléma ugyanúgy 
érinti a dán, a máltai és magyar fiatalokat is. 
Szó esett a következõ periódusról is, 
melynek középpontjában a környezetvédelem 
fontossága áll majd.  A következõ ifjúsági 
rendezvény, ami Nagycenket érinti 
Litvániában lesz 2013 októberében.

Ifjúsági találkozó
Ibanesti, Románia

Charta találkozó
 Samuel, Portugália

A felnõttek két éves projektét lezáró 
Európa Charta találkozónak adott helyett 
október 26-28. között a portugáliai Samuel. 
Nagycenkrõl Csorba János polgármester, 
valamint Matiasec János képviselõ vett 
részt a rendezvényen. A találkozó témája 
a „Vidéki népesség változásának hatása 
a gazdasági erõre, a helyi vállalkozásokra” 
volt. A megbeszélések, tanácskozások 
mellett a környék több üzemét, gyárát is 
m e g l á t o g a t t á k  a  r é s z t  v e v õ k .
A hivatalos ülésen került sor a 2010-12.
közötti  két éves projekt zárására.
A tapasztalatok alapján több kérés, 
elvárás is megfogalmazódott a jövõre 
nézve. Pl: Aktívan részt kell venni a 
delegáltaknak a találkozók programjain. 
Minden alkalomra a témának megfelelõ 
prezentációt kell készíteni. Emellett
az angol nyelvtudás fontosságát is
hangsúlyozták a Charta vezetõi.

A nagycenki részt vevõk további 
tapasztalatairól, élményeirõl bõvebb,
képes beszámolókat olvashatnak a honlapon.

Pölczné Lõrincz Márta ötlete és szervezése nyomán Halloween napján, október 
31-én tökbõl készült süteményekkel, meleg teával, forralt borral várták a szervezõk 
az érdeklõdõket a Széchenyi téren. A kezdeményezés jó fogadtatásra talált, sokan 
beöltöztek, kicsik és nagyok egyaránt. 

 

Az Általános Iskola Szülõi Munkaközössége 
szeretettel meghívja Önt hagyományos 

Katalin báljára a Tornacsarnokba.

Idõpont: november 24. szombat, 20 óra

A felajánlott pénzösszegekkel
 (tombola, belépõk) a gyermekek 

rendezvényeinek a megvalósulását 
segíti elõ a szülõi munkaközösség.

 

Meghívó - Katalin bál 

Halloween



Önkormányzati hírek

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata a települési kommunális hulladék 
összegyûjtése, elszállítása és ártalmatlanítása közszolgáltatás jövõbeni folyamatos 
és elõírásszerû biztosítása érdekében csatlakozott a Sopron Térségi 
H u l l a d é k g a z d á l k o d á s i  Ö n k o r m á n y z a t i  T á r s u l á s h o z .
A Társulás uniós pályázat segítségével megvalósítandó beruházás eredményeként a 
települési szilárd hulladékok gyûjtésének, elszállításának és elhelyezésének új, 
a mai környezetvédelmi igényeknek jobban megfelelõ rendszerét alakítja ki.
A jelenleg közszolgáltatási szerzõdés alapján hulladékgyûjtést és elszállítást végzõ 
Rekultív Kft. helyett a tevékenységet 2013. január 1-jétõl az önkormányzatok 
tulajdonába kerülõ Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékkezelõ Kft. 
(STKH Kft.) végzi. A STKH Kft.-vel a szemétszállításra minden érintettnek új 
közszolgáltatási szerzõdést kell kötnie. A közszolgáltatás díjának tervezésénél a 
STKH Kft. egységesen 110 literes kukaedény igénybevételével számol, mivel nem
rendelkezik azon érdekeltek adataival, akik az önkormányzat és a Rekultív Kft. 
közötti megállapodás alapján kedvezményben (kisebb gyûjtõedény) részesültek. 

A szerzõdéskötés elõkészítése érdekében kérem, hogy a Cenki Híradó mellékletét 
képezõ, a kedvezményekre vonatkozó „ Nyilatkozat” ot valamint a melléklet 
másik oldalán lévõ „Közszolgálati szerzõdés” tervezet személyi adatokat tartalmazó 
részét és 1./ pontját olvashatóan kitölteni, és a nyilatkozatot a mellékleten felsorolt 
helyek valamelyikén elhelyezett gyûjtõdobozba elhelyezni szíveskedjenek. 

A kedvezményes 60 vagy 80 literes kukaedény megjelölése esetén a jogosultságot 
a 2012. évi III. negyedévi, a Rekultív Kft. által kibocsátott számlával vagy 
másolatával igazolni szükséges! A számla a Polgármesteri Hivatalban is bemutatható! 

A kedvezmény a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi 
közszolgáltatásáról szóló 3/2003. (II. ) 5.) önkormányzati rendelet 8. § (8) bekezdés a) 
(egy-két személyes háztartás) és b) (háromszemélyes háztartás) pontja szerint biztosítható.
A kedvezményes és a normál díj közötti különbséget az önkormányzatnak kell a 
szolgáltató részére megfizetnie, ezért az csak valóban indokolt esetben adható.

Felhívom a Tisztelt Ingatlantulajdonosok/használók figyelmét, hogy a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 12. § (1) bekezdése 
értelmében a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevétele kötelezõ!

Kérem szíves közremûködésüket a hulladékgazdálkodási feladatok jogszerû 
m e g o l d á s á b a n ,  a z  á t á l l á s  z a v a r t a l a n  l e b o n y o l í t á s á b a n .

Szemétszállítás - Felhívás

Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Lakáshasználók!

Tisztelettel: Csorba János polgármester

Önkormányzati rendeletek

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat 
Képviselõ-testülete rendeletet alkotott az 
avar és kerti hulladékok nyílttéri
égetésérõl a község levegõminõségének 
javítása, megóvása érdekében a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 
törvény és a vonatkozó kormányrendelet 
szerint. A megváltozott törvényi szabályozás 
értelmében, azokon a településeken, ahol 
nem alkotnak ilyen rendeletet, teljes 
egészében tilos az avar és kerti hulladék 
nyílttéri égetése az év minden szakában.
A rendelet értelmében avar és kerti 
hulladék (falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb 
növényi maradványok) ártalmatlanítása 
- lehetõség szerint - hasznosítással
(komposztálással, mulcsozással) történik.
Amennyiben a hasznosítás nem oldható meg, 
a száraz avar és kerti hulladék égetése e 
rendelet elõírásainak, továbbá az ide 
vonatkozó törvények, jogszabályok 
rendelkezéseinek betartásával történhet.
A száraz avar és a kerti hulladék égetése 
megfelelõ légköri viszonyok esetén, 
szeptember 15-tõl április 30-ig, hétfõtõl 

00 00
péntekig, 8 -18  óra közötti idõszakban 
végezhetõ. Szeles, ködös, nyomott légköri 
viszonyok között égetés ez idõben sem 
folytatható. Az égetendõ avar és kerti 
hulladék nem tartalmazhat más kommunális, 
illetve ipari eredetû hulladékot. A hatóságilag 
elrendelt általános tûzrakási tilalom alól e 
r e n d e l e t  n e m  a d  f e l m e n t é s t .  
Hulladék (háztartási, ipari, veszélyes és 
nem veszélyes egyéb hulladék, mûanyag, 
gumi, vegyszer, festék, festékkel vagy 
vegyszerrel kezelt fahulladék, olajos 
fûrészpor, ruha stb.) nyílttéri égetése, 
továbbá a tüzelõberendezésben történõ 
égetése tilos! Aki a tilalom ellenére 
h u l l a d é k o t  n y í l t t é r e n  v a g y  
tüzelõberendezésben éget, azzal szemben 
ötvenezer forintig terjedõ helyszíni 
bírság, illetve százötvenezer forintig 
terjedõ közigazgatási bírság szabható ki. 
Háztartásokban kis mennyiségben keletkezõ 
papírhulladék, veszélyesnek nem minõsülõ 
fahulladék háztartási tüzelõberendezésben 
történõ égetése engedély nélkül végezhetõ.
Szilárd halmazállapotú tüzelõanyagok 
s z á r a z  á l l a p o t b a n  t ü z e l h e t õ k .  
Kérjük a lakosságot, hogy a rendeleti 
szabályozásnak és a törvényeknek 
megfelelõen járjanak el! Óvjuk védjük 
környezetünket, vigyázzunk saját és 
embertársaink egészségére!

A Képviselõ-testület módosította továbbá 
az állatok tartásáról szóló és Nagycenk 
helyi építési szabályzatáról és szabályozási 
tervérõl szóló önkormányzati rendeleteket.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete döntött arról, 
hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

pályázat 2013. évi fordulójához.

A pályázat lebonyolításával kapcsolatos teendõket ellátó Emberi Erõforrás 
Támogatáskezelõ tájékoztatása értelmében 2012. október 26-tól november 23-ig 

lehet benyújtani a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázatot. 

Az idei évben változás történt a pályázás rendjében!
A pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges.

A regisztrációt követõen tölthetik fel a pályázók az adataikat a csatlakozott
 önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben. 

(elérése: https.//www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx).
A személyes és pályázati adatok feltöltését követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva 

és aláírva az önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a 
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. 

További információk, tájékoztatás a honlapon, 
és ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri hivatalban.

                                                                                       

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT



Anyakönyvi  h írekAz újságot írta és szerkesztette:
Benke Éva - Biosalvus Bt

tel:0036/30/9595637
e-mail: cenkihirado@gmail.com

Kiadja: 
Polgármesteri Hivatal, Nagycenk

Búcsúzunk

Sporthírek

Gratulálunk!

Agrárkamarai felhívás

HÁZI TEJ 
kapható

0-24h
Már 2 helyen:  

Kiscenki utca 23. 
Soproni utca 4.

140 Ft/ l
 

Takács Kata (2012.10.11.) 
Görög Adrienn és Takács Miklós kislánya

Horváth Liliána (2012.10.26.) 
Tóth Hajnalka és Horváth Gyula kislánya

Nagy József - szül: 1948
Pap Ferenc - szül: 1951
Csala Norbert - szül: 1988
Bán Sándor - szül: 1931

2012. okt. 20-án került megrendezésre 
a Mozogj!Fit Dance versenysorozat és 
a Mozogj!Karate verseny II. fordulója 
Nagycenken a Tornacsarnokban.

A nagycenki székhelyû Mozogj Alapítvány 
az év elején indította el hagyományteremtõ 
szándékkal fit dance és karate versenyeit. 
A táncosoknál a II. fordulón még több 
látványos versenygyakorlatot mutattak be 
az ország minden tájáról érkezõ versenyzõk, 
mint a májusi versenyen. Külön öröm, hogy
néhány egyesület megfigyelõként volt jelen 
a versenyen, mivel a jövõben õk is csatlakozni 
szeretnének a programhoz. A gyakorlatok 3 
szempont alapján kerültek értékelésre, mely 
a kivitelezés, a mûvészi hatás és a technikai 
szabályok ismérveit foglalja magában. Így 
alakultak  ki  a  végeredmények.  
Általánosságban elmondható, hogy a 
versenyzõk szépen fejlõdtek az I. fordulóhoz 
képest. Ezek az alkalmak nagyon fontosak 
a versenyzõ gyerekek számára, hiszen 
megmutathatják tudásukat családjuknak, 
barátaiknak, és emellett megtanulnak kiállni, 
szerepelni, melynek késõbbi életük során 
vélhetõen nagy hasznát fogják venni.

Október 20-án került megrendezésre 
a Karate Formagyakorlat Verseny 
II. fordulója is. A versenyzõk a környezõ 
kistelepülések iskoláiban és óvodában 
mûködõ csoportok tagjai voltak. A gyerekek 
az elsõ fordulóhoz képest nehezebb 
formagyakorlatot mutattak be, melyben
egy képzeletbeli ellenfél ellen küzdöttek 

 
egyénileg, duóban, illetve kis-és nagy 
csoportban. Ezeknek a gyakorlatoknak 
nagy elõnye,hogy a gyerekek nem 
gyakorolnak közvetlenül test-test elleni 
harcot, de mégis begyakorolják azokat az 
önvédelmi technikákat,amelyek segítségükre 
lehetnek egy esetleges támadás esetén.

Mozogj Alapítvány: 
Fit Dance és karate

Fegyver Dóri


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

