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 MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
NAGYCENK 2013

Június 22. szombat
Széchenyi kastély 

    

Tervezett program:

18.00: 
Jeles napok a klasszikus 

antikvitásban 
Dr. Sosztarics Ottó régész elõadása

19.30: 
„Mese-Világ”

Szentivánéji kalandozások 
Álomországban  Shakespeare nyomán

Kuzsner Péter zongoramûvész 
és Wéber Iréna énekmûvész koncertje

21.30: 
„Másik Világ” - Kastélypark

Elektrografika óriásvetítés 
a kastély homlokzatára

Benkõ László (Omega): 
billentyûs hangszerek  

Dr. Kiss Tamás   
 (ElammArt) 



Önkormányzati hírek

Tisztelt Nagycenki Lakók, Nagycenki Civil Szervezetek!

Nagycenk  Önkormányzata 2013. május 30-án úgy döntött, hogy a közeljövõben 
az ingatlantulajdonosok kérésére több közterületet (utcát, sort) kíván elnevezni. 

Felkérjük a civil szervezeteket és a magánszemélyeket arra, hogy tegyenek 
javaslatot, az alábbi helyrajzi számú területek elnevezésére. 

Nagycenki 259/86 hrsz és a nagycenki 259/92 hrsz-ú utca (Dózsa György 
körúttal párhuzamos utca, Az Eperfa sorra merõleges utca)   

Nagycenki 259/50 hrsz-ú utca (Dózsa György körútra merõleges utca) 

Nagycenki 259/33 hrsz ú utca (Dózsa György körút folytatása) 

Nagycenki 259/65 és  259/58 hrsz-ú utak (Dózsa krt-i lakópark, 2 db zsákutcája) 

Ajánlás a közterület elnevezéseknél: 

Különösen hasznos névadási tendencia a helyi kulturális, természeti vagy történeti 
értékekre, sajátosságokra utaló elnevezés, ami elõsegíti ezeknek az értékeknek 

a szélesebb körû megismertetését. Személyek esetében is különösen támogatható 
a helyben jól ismert, a településhez születése vagy munkássága folytán erõsen 

kötõdõ, a helyi társadalom körében is elismert emberekrõl való névadás.

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy 2013. június 30-áig javaslatát írásban az 
Önkormányzathoz címezve tegye meg, vagy az Önkormányzat épületében 

(annak nyilvános elõterében) található dobozba dobja be.  

Felhívás A szemétszállításról

Az eddigi tapasztalatok és a  lakosságtól 
érkezett jelzések, panaszok nyomán az 
önkormányzat hivatalos levélben fordult
a szolgáltató, az STKH felé, melyben
jelezte, hogy

 

 

 több esetben nincsenek 
átvezetve azok az igazolások, melyeket 
március óta folyamatosan állított ki
(és küldött el a szolgáltató felé) 
az önkormányzat azoknak a családoknak, 
akik jogosultak a 60 l-es edény méretre. 
Kérdésként fogalmazódott meg az, hogy
aki jogosult a 60 l-es kukára, és azt az 
önkormányzat igazolta, hogyan szerezze 
be a kukát? Be kell menni érte, vagy 
kiszállítják, illetve melyik idõponttól 
kezdve kerül a kedvezményes összeg 
a  jogosult  részére  számlázásra?
A kuka megrongálódása esetén, hogyan 
történik a cseréje? Ki fizeti a cserét? 
Lesz-e s ha igen, mikor várható 
Nagycenken a háztól történõ lomtalanítás?
Az edényméretekkel kapcsolatban pedig
jelezte az önkormányzat, hogy szerencsés 
lenne, ha mindegyik kukaméret alkalmazható 
lenne ezután is. Amennyiben nem lehetséges, 
akkor egységesen 60 l-es (jogosultság 
alapján) és 110 l-es (80 l-nél, 120 l-nél 
egyaránt) kukadíj kerüljön kiszámlázásra.

A szolgáltató válaszában azt írta, hogy 
a  Hulladékgazdálkodási  Társulás  
álláspontja szerint, a legkisebb kötelezõ 
edényméret 110 literes.  A 70 éven felüli 
egyedülálló és pár (mindketten 70 év 
felettiek) esetén kedvezményként 60 literben 
határozták meg a minimum edényméretet. 
A fenti kedvezményre az a háztartás jogosult, 
akinek a polgármesteri hivatal igazolja, 
és 60 literes edényt helyez ki szállításra. 
Az igazoltan jogosultak jelenlegi edényét 
kicserélik 60 literesre, ha a jelenlegi edény 
ál lapota  megfelelõ,  nem  sérült ,  
szabványméretû, tehát használható állapotú.
Amennyiben az edény a fenti kritériumoknak
nem felel meg, kicserélni nem tudják.
Az edények cseréje az ügyfél bejelentése 
alapján történik a helyi Önkormányzat felé. 
Az Önkormányzatok pedig egyben jelentik 
a szolgáltató felé az igényeket. A kedvezõ 
díjszabással történõ számlázás az edény 
cseréje után lehetséges. Egyéb esetben
(ha nem cserélhetõ az edény) 60 literes 
edény vásárlása (bérlése) a megoldás, illetve 
bejelentése a használatának, hogy a 
számlázást is hozzá tudják igazítani.
Az edények rongálódása esetét szintén 
be kell jelenteni. Tel: 99/506-485 
Cserélni csak a bizonyíthatóan a cég által 
okozott kár esetén tudnak. Amennyiben 
az edény javítható, bejelentés alapján 
javítják. 6 évnél idõsebb, nem bérelt edény 
rongálódása az edény tulajdonosának kára.
Lomtalanítás: A Társulási Tanács június 
havi ülésén tárgyalja. 

Májusban történt

Kettõs pályázati siker 
Több mint 30 millió forint Nagycenknek

A tavalyi év végén az önkormányzat LEADER pályázatot nyújtott be a 
faluközpont megújítására. Ugyancsak ide pályázott a Sportegyesület a 
sporttelep bõvítésére. A május végén lezárult döntési folyamat végén nagy
örömünkre mindkét pályázat támogatást nyert. Az idei év nyarán a Községháza
elõtti terület (járda, parkolók, park) újul meg teljesen, míg jövõre a sportpálya
gazdagodik egy salakos teniszpályával és egy atlétikai pályával. A két beruházás
összértéke megközleíti a 35 millió forintot.  

Májusban is sok, színes esemény zajlott
településünkön. Ezek közül is kiemelkedik
a május 25-26-i hétvége, amikor a bõség
zavarával küzdve választhattunk a 
rendezvények közül. Ekkor volt például
a hagyományos Világörökségi nap, 
melynek nagycenki helyszínei idén is 
sok látogatót vonzottak. Ezen esemény
kapcsán nyitotta meg kapuit elsõ ízben
az új, plébániaudvari játszótér. Gráf Gyula
múzeumának udvarán a vendégek
és a helyiek is megkóstolhatták a Czenki
gombóclevest és a Nagycenki tokányt.
A rendezvényhez kapcsolódott a kastély
melletti pályán a kétnapos Világörökség 

Díjugrató Verseny a Lovasképzési
Központ szervezésében. Ekkor volt
a GYSEV által szervezett gyereknapi
rendezvény a kisvasútnál, és  szombat
délután a bozi Bodzavirág fesztivál,
ahol hagyományosan sok cenki volt
jelen - fõztünk, sütöttünk, kínáltunk.
Vasárnap délelõtt a szentmise után
a hagyományoknak megfelelõen hõsi
halottainkra emlékeztünk a Széchenyi
téren. Csorba János polgármester úr
emlékezõ szavait sokan meghallgatták.
A megemlékezést egy szép szavalat
(Payer Mártontól), illetve Vitéz Vesszõ
István tette még ünnepélyesebbé, aki
díszõrséget állt az emlékoszlopnál.
 



Közmûvelõdés

-  A június 1-én megrendezett  
babaruhabörze jól sikerült, a helyieken 
kívül más településekrõl is jöttek 
anyukák. Úgy tervezzük, hogy õsszel 
újra lesz babaruhabörze, de addig - ha 
lesz érdeklõdés - talán a felnõttruhák 
is  sorra  kerülhetnek  majd…

- Az önismereti irodalomterápiás 
foglalkozás új  idõpontja hétfõ 
délután 14 h. A helyszín változatlanul 
a községi könyvtár olvasóterme.

- A nagycenki könyvtárban tervezzük 
egy napos tematikus foglalkozások 
(lovas, kézmûves, természetbúvár, 
kiskukta, etc.) szervezését a nyár 
folyamán az általános iskolás korosztály 
számára.  Az  egyes  csoportos  
foglalkozások idõpontját mindig 
egy-két héttel elõtte hirdetjük meg.
 

Hírek

1.)Milyen rendszerességgel szokott olvasni? soha néha rendszeresen gyakran

2.)Mit, miket szokott olvasni?(több válasz is adható) könyv folyóirat hetilap napilap egyéb: (konkrétan miket?)

3.)Milyen formában szokott olvasni? hagyományos, nyomtatott  elektronikus (ha mindkettõ, ezek hozzávetõleges aránya?)

4.)Mit olvasott legutóbb?

5.)Ki a kedvenc szerzõje, írója?

6.)Legkedvesebb mûve?

7.)Mi volt a legkedvesebb olvasmánya az iskolás évei alatt?

8.)Legutóbb mikor olvasott végig egy könyvet? Mi volt az? 

9.)Mennyi idõt tölt egy nap a televízió, illetve a számítógép elõtt? …… órát

10.)Mennyi idõt fordít naponta olvasásra? ……órát

11.)Szokott-e moziba járni? igen nem

12.)Milyen gyakran? évente havonta hetente 

13.)Szokott-e színházba járni? igen nem

14.)Milyen gyakran? évente havonta hetente 

15.)Mit nézett meg legutóbb? 

16.)Beiratkozott olvasója-e a helyi könyvtárnak? igen nem

17.)Rendszeresen jár-e a könyvtárba?

18.)Milyen mûveket látna szívesen a helyi könyvtárban?

19.)Milyen folyóiratokat olvasna a helyi könyvtárban szívesen?

20.)Van-e „otthoni könyvtára”? Hány darabos? 

21.)Mikor vásárolt legutóbb könyvet?

22.)Mit gondol, milyen akadályai vannak az olvasásnak? idõhiány, pénzhiány, érdeklõdés hiánya, olvasási nehézségek, egyéb:

23.)Önnek mi okoz nehézséget? 

24.)Iskolai végzettsége: ált. iskola 8 osztálya, szakmunkásképzõ, szakközépiskola, gimnáziumi érettségi, felsõfokú végzettség, egyéb:

25.)Életkora:                                                                                                                                                                      Köszönjük!

Olvasási szokások felmérése (önkéntes kérdõív)

Ezen felmérés célja a nagycenkiek olvasási szokásainak, igényeinek felmérése. Együttmûködésükkel segítik a könyvtár munkáját, 
elõsegítik a könnyebb és megfontoltabb döntést az új könyvek és az újonnan megrendelt sajtótermékek beszerzése során. 
Kérjük, hogy a felmérést név nélkül, de a lehetõ legtöbb kérdésre válaszolva töltsék ki, és az önkormányzat épületében 
kihelyezett gyûjtõdobozba dobják be!

Színes választék, sok érdeklõdõ - ez jellemezte a Babaruhabörzét



Anyakönyvi  h írek
Az újságot írta és szerkesztette:

Benke Éva
tel:0036/30/9595637

e-mail: konyvtar@nagycenk.hu
Kiadja: 

Nagycenk Önkormányzata

Búcsúzunk

Hírek, aktuális

Dr. Gellért György - szül.: 1911
Szukhentrunk Pál - szül.: 1946
Fejes István - szül.: 1935
Bíró Béláné - szül.: 1936

Kiscenki fagyizóba keresek elárusítót a 
tavaszi-nyári szezonra, május 1-tõl 
augusztus 31-ig. Érdeklõdni lehet: 
a 06/30/8372990-es telefonszámon.

Nagycenki Baromfitelepre fõállású 
b a r o m f i g o n d o z ó t  k e r e s ü n k .  
Érdeklõdni lehet: 06/30/8372990

Gratulálunk!
Steiner-Móser Balázs (2013.03.22.)
Móser Mónika és Steiner Jenõ kisfia

Egy jól szervezett felejthetetlen erdélyi 
kirándulás van mögöttünk. A múlt 
értékeit õrzõ csodálatos városok,
történelmi nevezetességek a Kárpátok 
nyújtotta panoráma, a kényelmes 
autóbusz a két víg kedélyû sofõrrel, 
kifogástalan  szálláshelyek  és  
fogadtatások, - amiben részünk volt.
Mindezekért hálás köszönetünket 
fejezzük ki Dr. Tóth Melindának, 
és  az  õ  erdélyi  családjának,  
valamint férjének, Matiasec Jánosnak.
Õk valamennyien hatalmas szívvel, 
nyitott lélekkel, odaadó szeretettel 
tettek azért, hogy ez 49 fõs, részint 
soproniakból, fõként nagycenkiekbõl 
álló csoport jól érezze magát. 
Lélekben gazdagodva értünk haza, 
hálásan köszönjük a sok fáradozást!
A csoport tagjai

Erdélyben jártunk - 
Köszönetnyilvánítás! 

Kolozsváron, a Mátyás szobornál

Kedvezményes hirdetési lehetõség a Cenki Híradóban
Munkát kínál vagy keres? Szolgáltatását, üzletét, cégét reklámozná? Eladni vagy
vásárolni szeretne valamit? Lehetõsége van a Cenki Híradóban megjelentetni 
mindezt. Hirdetését már 500Ft-ért feladhatja! Az újság havonta minden nagycenki
háztartásba eljut. Ha hirdetni szeretne, keressen minket a megadott elérhetõségek
valamelyikén. Ne feledje: ha Nagycenk és újság, akkor Cenki Híradó!
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