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Országgyûlési választások 2014 - Tájékoztató
Tisztelt Választópolgárok!

002. számú szavazókör, Címe: Az a választópolgár, aki annak

Községháza I. emelet, Gyár u. 2.
A 2014. évi országgyûlési képviselõk Bokor Nándor utca, Cukorgyári út,
választásával kapcsolatban (2014. Dózsa körút, Eperfa sor, Játszótér,
április 6.) az alábbi tájékoztatást adom: Kossuth Lajos utca, Major utca, Petõfi
Az országgyûlési képviselõk
választásáról szóló 2011. évi CCIII.
törvény határozza meg az országgyûlési
egyéni választókerületek sorszámát,
székhelyét és területi beosztását.
A törvény alapján Sopron városa
Gyõr-Moson-Sopron megyében a
04. sz. országgyûlési egyéni választókerülethez tartozó székhelytelepülés.
Nagycenk település a 04. sz.
országgyûlési egyéni választókerülethez
tartozó település. A választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. §-a
alapján a Helyi Választási Iroda vezetõje
(jegyzõ) határozatban állapította meg a
szavazókörök számát, sorszámát,
területi beosztását és címét, amely döntés
alapján Nagycenken a választópolgárok
a 001. és a 002. számú szavazókörökben
élhetnek választójogukkal.
Felhívom a Tisztelt Választópolgárok
figyelmét, hogy módosult a korábbi
években kialakított szavazókörök
területi beosztása, valamint a
szavazókörök címe, ezért szavazás
elõtt a Nemzeti Választási Iroda által
kiküldött értesítõn mindenképpen
gyõzõdjenek meg arról, hogy a
lakcímük szerinti szavazókör címe
megváltozott-e! Az alábbiakban
közöljük, hogy a település utcái melyik
szavazókörbe vannak besorolva:

001. számú szavazókör, Címe:
Széchenyi István Általános Iskola,
Nagycenk Iskola u. 4-6. Figyelem!
Nem az Önkormányzat épülete!!!!!
Ferenc körút, Gyár utca, Hidegségi utca,
Iskola u., Keresztúri utca, Kiscenki utca,
Pál körút, Széchenyi tér, Szent Imre utca,
Vám utca, Vasútállomás, 25-ös õrház.

utca, Rákóczi utca, Selyemfonoda utca,
Soproni utca, Vízimalom utca

A 001. szavazókör címének
megváltoztatására azért volt szükség,
mert minden településen ki kellett
jelölni egy olyan szavazókört, ami
akadálymentesített, vagy mobil
akadálymentesítéssel a szavazás
napjára akadálymentessé tehetõ. Ez
településünkön az Iskola épülete,
mely az udvar felõl mobil akadálymentesítéssel akadálymentessé tehetõ.
Itt szavazhatnak többek között azok a
választópolgárok, akik mozgásukban
korlátozottak, és írásban jelezték,
hogy akadálymentes épületben
szeretnének szavazni. Továbbra is
lehetõség van azonban mozgóurnás
szavazásra, mely esetben a
Szavazatszámláló Bizottság 2 tagja
keresi fel a választás napján
tartózkodási helyén a választópolgárt.
A települési szintû lakóhellyel
rendelkezõ, valamint az átjelentkezés
útján szavazó választópolgárok szintén
a 001. számú szavazókörben
(Széchenyi István Általános Iskola)
élhetnek választójogukkal.
A 2014. február 7-ig szavazóköri
névjegyzékbe vett választópolgárokat
a Nemzeti Választási Iroda értesítõ
megküldésével tájékoztatta a
névjegyzékbe vételükrõl. Az értesítõ
megküldésének határideje:
2014. február 17. volt.
Azokat a választópolgárokat, akik
2014. február 7-ét követõen
létesítettek, vagy létesíteni fognak
lakóhelyet a településen, a nagycenki
Helyi Választási Iroda fogja
tájékoztatni értesítõ megküldésével
a névjegyzékbe vételükrõl.

ellenére, hogy szerepel a szavazóköri
névjegyzékben nem kapta meg az
értesítõt, vagy azt elveszítette új
értesítõt igényelhet a nagycenki
Helyi Választási Irodától.
A központi névjegyzékben szereplõ
adataik módosításával kapcsolatban
(nemzetiségi választópolgárként történõ
nyilvántartásba vétel, fogyatékossággal
élõ választópolgár segítése, személyes
adatok kiadásának megtiltása) kérelem
nyújtható be személyesen a lakóhely
vagy tartózkodási hely szerint illetékes
helyi választási irodánál, levélben
(postacím: Helyi Választási Iroda 9485
Nagycenk, Gyár u. 2.), ügyfélkapus
regisztráció esetén ügyfélkapun
a www.magyarország.hu keresztül
vagy a választások hivatalos
honlapján: www.valasztas.hu .
Nemzetiségi választópolgárként
történõ nyilvántartásba-vétel
Ha a magyarországi lakcímmel
re n d e l k e z õ v á l a s z t ó p o l g á r a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 1. mellékletében
felsorolt valamely nemzetiséghez
(bolgár, görög, horvát, lengyel, német,
örmény, roma, román, ruszin, szerb,
szlovák, szlovén, és ukrán) tartozik,
kérheti, hogy a központi névjegyzéken
kerüljön feltüntetésre a nemzetiségének
a megnevezése, továbbá, hogy az
országgyûlési választáson is
nemzetiségi választópolgárként kíván
szavazni. E nyilatkozat alapján a
választópolgár amennyiben a Nemzeti
Választási Iroda az adott nemzetiség
országos nemzetiségi önkormányzata
által állított listát nyilvántartásba vette
pártlistás szavazólap helyett az adott
nemzetiség szavazólapjára adhatja le
szavazatát. Az értesítõ, valamint a
szavazóköri névjegyzék is tartalmazza
a választópolgár nemzetiségének
megjelölését, ha a választópolgár
folytatás a 2. oldalon

Önkormányzati hírek
legkésõbb 2014. március 21-én 16.00
óráig benyújtott kérelme alapján az
országgyûlési képviselõk választásának
névjegyzékére is kiterjedõ hatállyal
szerepel nemzetiségi választópolgárként
a központi névjegyzékben. Amennyiben
a fenti idõpontig nem juttatta el a
választópolgár a kérelmét, úgy a
regisztrációja késõbb is érvényes, csak
nem tudja a jelenlegi országgyûlési
választáson azt érvényesíteni.
Fogyatékossággal élõ választópolgárok
joggyakorlásának elõsegítése
A választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény a fogyatékossággal
élõ választópolgár részére lehetõvé
teszi választójogának gyakorlásához
szükséges speciális segítség
(Braille-írással készített értesítõ,
szavazósablon biztosítása, választójog
gyakorlásával kapcsolatos könnyített
formában megírt tájékoztató,
akadálymentes szavazókörbe történõ
áthelyezés, amennyiben a lakcíme
szerinti szavazókör nem
akadálymentes) igénylését.
A szavazóköri névjegyzékben szereplõ
adatok módosításával kapcsolatban a központi névjegyzékkel kapcsolatos
kérelmeknél meghatározott módokon az
alábbi ügyekben nyújtható be kérelem:
- átjelentkezés iránti kérelem 2014.
április 4-én 16.00 óráig
- mozgóurna iránti kérelem
a Helyi Választási Irodához 2014.
április 4-én 16.00 óráig,
a lakóhely szerinti szavazókör
Szavazatszámláló Bizottsághoz
2014. április 6-án 15.00 óráig
- külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti
kérelem 2014. március 29-én 16.00 óráig.

M o z g ó u r n a i r á n t i k é re l e m
A szavazóköri névjegyzékben
szereplõ, mozgásában egészségi
állapota vagy fogyatékossága,
illetve fogva tartása miatt gátolt
választópolgár vagy meghatalmazottja
(a meghatalmazás csatolásával)
nyújthat be mozgóurna biztosítása
iránti írásbeli kérelmet. Azoknak a
választópolgároknak, akik elõre
láthatóan a szavazás napján
kórházban lesznek és élni kívánnak
választójogukkal, elõször a lakóhely
szerinti Helyi Választási Irodához
kell az átjelentkezési kérelmüket
benyújtaniuk, majd azt követõen
igényelhetik a mozgóurna
kivitelét attól a választási irodától,
ahol a kórház mûködik.
Aki a mozgóurnával szavazók
jegyzékére felvételt nyert, és arról
nem kérte a törlését legkésõbb 2014.
április 4-én 16.00 óráig, nem szavazhat
a lakóhelye szerinti szavazókörben!
Külképviseleti névjegyzékbe
vétel iránti kérelem
Azok a magyarországi lakcímmel
rendelkezõ választópolgárok, akik a
szavazás napján külföldön
tartózkodnak és ott kívánnak
szavazni, kérhetik külképviseleti
névjegyzékbe történõ felvételüket.
A Nemzeti Választási Iroda honlapján
( w w w. v a l a s z t a s . h u ) c é l s z e r û
meggyõzõdni arról, hogy Magyarország
mely nagykövetségén, illetve
fõkonzulátusán mûködnek külképviseleti
választási irodák. Ennek ismeretében
nyújtsák be kérelmüket a külképviseleti
névjegyzékbe vételre vonatkozóan.
Kérjük, hogy egyéb választással
kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak
hozzám.
Elérhetõség: Percze Szilvia jegyzõ
Tel.: 99/360-012, Fax: 99/360-012
e-mail: jegyzo@nagycenk.hu

Átjelentkezés iránti kérelem
Azok a választópolgárok, akik a
választás napján Magyarországon, de
magyarországi lakóhelyüktõl eltérõ
helyen kívánnak szavazni kérhetik a
Percze Szilvia jegyzõ
tartózkodási hely szerinti
A Helyi Választási Iroda vezetõje
névjegyzékbe vételüket. A törvény
lehetõvé teszi, hogy a tartózkodási
helyen történõ szavazáskor is a lakóhely A szavazással kapcsolatban Önt a
szerinti jelöltekre lehet szavazni! választás napján a Szavazatszámláló
Az átjelentkezõ választópolgárok Bizottságok segítik.
számára kijelölt szavazókör: 001.
1. sz. Szavazatszámláló Bizottság
számú szavazókör (Széchenyi István
(Nagycenk, Iskola u. 4-6.)
Általános Iskola épülete)

Somné Payrits Anna - Nagycenk,
Dózsa krt. 28. (választott tag)
Szentgróti József - Nagycenk,
Selyemfonoda u. 13. (választott tag)
Bugledits Péterné - Nagycenk,
Dózsa krt. 19. (választott tag)
Hanyvári Attila - Nagycenk,
Rákóczi u. 65. (delegált tag)
Petz László - Nagycenk,
Soproni u. 74. (delegált tag)
Bán Ernõ - Nagycenk,
Dózsa krt. 35/A (delegált tag)
Kollár József - Nagycenk,
Kossuth L.u 49. (delegált tag)
2. sz. Szavazatszámláló Bizottság
( Nagycenk, Gyár u. 2. )
Erdõsi Ferencné - Nagycenk,
Szent Imre u. 8. (választott tag)
Glóbits Zsuzsanna - Nagycenk,
Szt. Imre u. 20. (választott tag)
Csitkovicsné Prajczer Erika Nagycenk, Gyár u. 3. (választott tag)
Márton Balázs - Nagycenk,
Soproni u. 54. (delegált tag)
Nagy László - Nagycenk,
Dózsa krt. 57. (delegált tag)
Horváth Iván - Nagycenk,
Játszótér 3. (delegált tag)
Pinezits Rita - Nagycenk,
Kiscenki u. 19. (póttag)
Fekete Ferencné - Nagycenk,
Dózsa krt. 25. (póttag)
Pölcz Ildikó - Nagycenk,
Rákóczi u.11. (póttag)

Önkormányzati rendeletek
Az önkormányzat és szervei 2014. évi
költségvetésérõl szóló rendelet
I.
Nagycenki Aranypatak Óvoda
költségvetését a Képviselõ-testület
61.705 ezer Ft bevétellel és kiadással,
ezen belül 32.955 ezer Ft személyi juttatás
kiadás, 8.985 ezer Ft munkaadókat terhelõ
járulék kiadás, 18.755 ezer Ft dologi kiadás
1.010 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
fõirányzatokkal állapította meg.
II . A Nagycenki Közös Önkormányzati
Hivatal költségvetését a testület
53.131 ezer Ft bevétellel és kiadással,
ezen belül 36.665 ezer Ft személyi juttatás
kiadás, 9.639 ezer Ft munkaadókat terhelõ
járulék kiadás, 6.827 ezer Ft dologi kiadás
fõelõirányzatokkal állapította meg.
III. Nagycenk Nagyközség Önkormányzat
költségvetését a Képviselõ-testület
303.598 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen
belül 17.625 ezer Ft személyi juttatás kiadás,
4.712 ezer Ft munkaadókat terhelõ járulék
kiadás, 42.003 ezer Ft dologi kiadás, 5.313
ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
144.019 ezer Ft egyéb mûködési célú
kiadások, 59.526 ezer Ft beruházási
kiadások 30.400 ezer Ft felújítások
fõelõirányzatokkal állapította meg.
A képviselõ-testület az önkormányzat
általános tartalékát 30.307 e Ft összegben
hagyta jóvá.

Hírek, információk
Sulinfo

MEGHÍVÓ
SZÉCHENYI ISTVÁN
HALÁLÁNAK 154. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL
TARTOTT MEGEMLÉKEZÉSRE

NAGYCENK,
ÁPRILIS 8. 14.00 ÓRA
SZÉCHENYI TÉR
Köszöntõ:
Csorba János
polgármester
Megemlékezõ beszédet mond:
Aczél Eszter
A Széchenyi Emlékkiállítás
megbízott igazgatója
Közremûködnek a
Nagycenki Széchenyi István
Általános Iskola tanulói
A megemlékezés
koszorúzással zárul.

A tél utolsó hónapját, s vele együtt a rossz
idõt is a farsangi bállal ûztük el. A
legizgalmasabb eseményhez, a tombolához
köszönjük a szülõk felajánlásait, segítségét.
A virágillatú március legfontosabb feladata
volt a leendõ elsõsök és az iskola közös
programjai: játszóház (az alsós tanító nénik
szervezése); nyílt tanítási órák megtekintése
(Csilla, Bea néni); kézmûves foglalkozás
(Zsuzsi néni); a szülõk tájékoztatása
(igazgatónõ).
Március 14-én az irodalom szakkörösök
és az énekkarosok közös produkciójával
ünnepeltük nemzeti ünnepünket a
községháza dísztermében.
Március 18-án a felsõ tagozatosoknak a
„Semmi” címû darabot a soproni színház
ifjú színészei adták elõ, melyet
drámapedagógiai óra követett.
A tavasz a megmérettetések, versenyek
idõszaka. Március 25-én már
hagyományossá vált „Agypárbaj” körzeti
alsós matematika versenyt rendezték meg
az alsós nevelõk iskolánkban, melyen 6
iskola legjobb matematikusai mérték össze
tudásukat.

Ovis hírek
Az újonnan érkezõ óvodások befogadása
zökkenõmentesen zajlott, mindegyik
kisgyermek szépen, fokozatosan
beilleszkedett az óvodai életbe. Jelenleg 73
gyermek jár intézményünkbe. Fertõbozról
6 fõ, Nagycenkrõl 67 fõ. A közeljövõben
még 2 új kiscsoportosra számítunk.
Az elmúlt idõszak legjelentõsebb rendezvénye
a - Szülõi Szervezettel közösen megrendezettfarsangi jelmezes bálunk volt. A bál jó
hangulatáról a fellépõ óvodások, az óvó nénik
által szervezett vicces vetélkedõk és a
gyermekek kedvencei: a bohócok
gondoskodtak. Köszönet a lelkes szülõknek,
a Szülõi Közösség tagjainak a sok-sok
munkáért, mellyel hozzájárultak
a rendezvény sikeres lebonyolításához.
Idén is megemlékeztünk nemzeti
-nnepünkrõl, március 15-rõl. A három
csoport közösen helyezte el a piros-fehér-zöld
jelképeket az önkormányzati ünnepség
színhelyén a Széchenyi téri kopjafánál.
A következõkben várható programjaink a
néphagyományban gyökereznek. A télûzõ
kiszebáb égetés után, a tavaszi kihajtáshoz
kapcsolódó Szent György napi vásárunkra
várjuk a falu apraját és nagyját. Itt népi
mesterségekkel ismerkedhetnek az érdeklõdõk,

emellett színes mûsor, vásári forgatag,
kosaras körhinta, vicces népi játékok
várják a gyerekeket. A vásár
idõpontja: 2014. április 26.
A középsõ és nagycsoportos
gyermekeinkkel idén is ellátogatunk
a Fertõ-Hanság Nemzeti Parkba.
A környezettudatos nevelést
szívügyünknek tekintjük. Szeretnénk
ezzel az élményszerzéssel is
hozzájárulni ahhoz, hogy felnõve
gyermekeinkbõl a természetvédelem
iránt elkötelezett felnõttek váljanak.
Április 17-én érkezik hozzánk a nyuszi.
Május második hetében köszöntjük az
édesanyákat. Pünkösdkor vendégül
látjuk az óvoda konyhájáról étkezõ
idõs embereket, a nagycsoportosok
pünkösdölõ mûsora után.
Gyermeknapi kirándulásunkat május
28-án, a szombathelyi Kalandvárosba
tervezzük, ide szívesen várjuk szülõk,
testvérek jelentkezését is.
A nagyok ballagása, búcsúztatása június
13-án lesz. Jó idõ esetén családi
szalonnasütéssel egybekötött kerti
összejövetellel zárul a program.
NemesViktória-óvódavezetõ

A második osztályosok között Széplaki
Márk 1. a negyedik osztályosok között
Söveges Zalán a 3. helyet szerezte meg.
Gratulálunk minden versenyzõnek!
Március 27- én a felsõsök körében helyesírási
versenyt rendeztünk, melyen 26 résztvevõ
közül kerül ki az iskola legjobb helyesírója.
Paárné Kelemen Anikó
Munkaközösségvezetõ

Az Agypárbaj nagycenki részt vevõi.

ISKOLAI BEÍRATÁS
Az elsõ osztályos tanulók beíratása 2014.
április 28-29-én 8-18 óra és április 30-án
8-14 óra között lesz az általános iskolában.
Kérjük, a beíratkozáshoz hozza magával
a saját személyazonosságát igazoló

dokumentumokat, saját lakcímkártyáját,
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

a gyermek óvodai szakvéleményének
eredeti példányát, a gyermek nevelési
tanácsadói szakvéleményét (amennyiben van)
a gyermek TAJ kártyáját, gyámhatósági
határozatot a gyermek elhelyezésérõl,
NEK azonosítószámot az Okmányirodából
További információk kérhetõk:
9485 Nagycenk Iskola u.4-6. tel:99-532-034,
web: www.cenksuli.honlapepito.hu

ÓVODAI BEÍRATÁS
Az új gyermekek óvodai beíratásának
idõpontja: 2014. április 14-15-16-a,
8 órától 16 óráig.
Azoknak a jelentkezését várjuk, akiknek
gyermeke 2014. június 01-e és 2015. május
31-e közötti idõszakban betölti a 3. életévét.
Amennyiben az óvodai férõhely engedi,
óvodánk fogadja azokat a gyermekeket
is, akik a fent megadott idõben betöltik
két és fél éves életkorukat, ebben az
esetben az óvodáztatás feltétele, hogy
mindkét szülõ munkába álljon.
A beíratásra kérem hozzák magukkal
gyermekük születési anyakönyvi kivonatát
és lakcímkártyáját!

Sport, aktuális
Lovassport
Edzõtábor Dallos Gyulával

Asztalitenisz:
Szalai Gergely emlékverseny

Immár 4. alkalommal emlékeztünk játékkal
Szalai Gergelyre, Geri bácsira. A verseny
évrõl-évre növekvõ érdeklõdés mellett
zajlik, idén már kétnapossá vált a viadal,
melyen csaknem 70 gyerek és felnõtt
mérte össze tudását. Eredmények:
Alsó tagozat fiú 1. Kiss Dániel, 2. Fehér
Leó, 3. Imre Máté és Winkler Petra
Alsó tagozat lány: 1. Winkler Petra, 2. Férfi páros: 1. Kuti Gábor- Biczó Zoltán,
Veres Dorina, 3. Samu Viktória és Horváth 2. Schreiner Lilla - Lung Dániel ,3. Winkler
Nikol Felsõs fiúk: 1. Bálint Dániel, 2. Ernõ-Sellei Tamás és Antall Zoltán-Berta
Schreiner Lilla, 3. Benke András és Módos Sándor
Köszönetnyilvánítás
Rafael Felsõs lányok: 1. Schreiner Lilla
Férfiak: 1. Soós Barnabás, 2. Zalán Ezúton is szeretnék köszönetet mondani az
Szabolcs, 3. Antall Zoltán és Sellei Tamás emlékverseny megszervezéséért, és a
Nõk: 1. Schreiner Lilla, 2. Bene Tímea, játékosoknak a részvételért!
Helytörténeti Kör
3.
Dr. Nagy Ildikó
Szalai Gergelyné, Erzsi néni
A Környei Attila Helytörténeti Kör
április 22-23-án a Széchenyi István
Lovasképzési
Központban.
Program: április 22-23-án délelõtt és
délután edzés, (délben ebéd) 22-én este
elméleti oktatás, utána beszélgetés.
Jelentkezési feltételek: érvényes lóútlevél,
és a kötelezõ oltásokat igazoló bejegyzések.
Jelentkezési határidõ: 2014. április 15.
Jelentkezés és bõvebb információ:
Szekendy Katalin, tel: 06/20/586 7917,
e-mail: szekendy.kati@gmail.com

következõ összejövetele április 15-én
kedden 16 órakor lesz a Könyvtár
olvasótermében.
Téma: Régészet (földtörténet,
mezolitvadászok, neolitikum,
rézkor, bronzkor, vaskor, rómaiak,
népvándorlás (hunok,avarok))

Köszönetnyilvánítás

Szeretnénk köszönetet mondani azoknak
a nagycenki ill. környékbeli vállalkozóknak,
akik összefogtak és segítettek abban, hogy
Roland folytathassa sikeres motocross
versenyzését, és a 2014-es futamokon részt
vehet. Támogatásukat köszönjük szépen!
Egészségrõl, betegségrõl másként Ragatsné Gabi

Véradás - helyesbítés
Elõzõ számunkban tévesen
jelent meg a következõ véradás
idõpontja.
A véradás április 28-án, hétfõn
délután lesz az általános iskolában.

A sorozat következõ elõadása április
Közérdekû közlemény
8-án, kedden 17 órakor a könyvtárban A település biztonságának megõrzésében segítségére van szüksége, kérjük hívja az
lesz. A téma a méregtelenítés. Minden mindig számíthat az Önkéntes Polgárõrség alábbi elérhetõségeket: 06/30/217 7891,
munkatársaira. Amennyiben a Polgárõrség 06/20/341 0197, 06/70/647 9960
érdeklõdõt szeretettel várunk!

Költészet napi mûsor
Április 11-én, pénteken 16 órakor
szeretettel várunk mindenkit “Szó és
kép” címû költészet napi mûsorunkra.

Natura Klub

A Natura Klub következõ túrája
április 5-én délután 3 órakor lesz.
“Az ébredezõ Hársfasor" túrára
gyülekezõ a Kisvasút elõtti
parkolóban. Gyerekeknek rovarkeresõ,
tavaszi madárhangok a Hársfasoron,
gyógynövények, virágok....

Tavaszi játszóház
Április 5-én, szombaton 10 órától
tavaszi, húsvétra készülõdõ játszóház
felnõtteknek és gyerekeknek a Kézmûves
Kör szervezésében a Polgármesteri
hivatalban.
Az újságot írta és szerkesztette:
Benke Éva
tel:0036/30/9595637
e-mail: benke_eva@freemail.hu
Kiadja:
Nagycenk Önkormányzata

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk
Dániel Ádám - szül.: 1999
Fekete Gézáné - szül.: 1947

KISÁLLATVÁSÁR ÉS BOLHAPIAC

Az áprilisi kisállatvásár és a bolhapiac
április 20-án, húsvét vasárnap délelõtt
lesz a Tornacsarnok mellett.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

