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Advent 
2015

november 27., péntek  15 óra: 
Adventi játszóház 
az Alkotóházban

november 29. vasárnap 16 óra:
Adventi gyertyagyújtás
az Alkotóház udvarán

december 4. péntek 16 óra:
Mikulás

Községháza díszterme

december 12., szombat 18 óra:  
A nagycenki templomi kórus

és Bóna Márton adventi 
koncertje a kastélyban 
Karvezetõ: Kiss Vidor

december 12., szombat 15h – 19h: 
Adventi vásár 

az Alkotóház udvarán 

december 18, péntek 17h:
Falukarácsony 

a Községháza dísztermében

december 18., péntek 18h: 
Karácsonyi koccintás 

a Községháza elõtti téren

december 19. szombat 10-16 óra 
Reformkori karácsonyvárás

a Széchenyi kastélyban

december 24. csütörtök
Pásztorjáték a templomban

OSZVALD MARIKA NAGYCENKEN
Az idõsek napi ünnepség keretében kerül
sor Oszvald Marika Kossuth és Jászai
Mari-díjas színésznõ, operetténekes
fellépésére, melyre az ünnepségre
meghívottakon kívül is szeretettel 
v á r u n k  m i n d e n  é r d e k l õ d õ t !

Oszvald  Marika  mûsora  elõtt  a  
Nagycenki  Nefelejcs  Nyugdíjasklub
elõadását  láthatják,  melyre  szintén  sok
szeretettel  várunk  mindenkit!

Idõpont:  november  20.  péntek  16  óra
Helyszín: T ornacsarnok

A  belépés  ingyenes

Év végéhez közeledve, kötelességem az 
Önkormányzat éves munkájáról beszámolni 
Önöknek. Az év elején, amikor a költségvetést 
készítjük, akkor a biztos és a feltételezett 
bevételekkel számolva tervezünk kiadásokat. 
Egy önkormányzat bizonyítványa, hogy a 
tervezett költségvetését milyen mértékben 
tudja teljesíteni. Az idei költségvetésünk 
merész, de teljesíthetõ bevételekkel számolt 
az ingatlan értékesítéseket  tekintve.  Az 
üresen álló Széchenyi-téri lakóingatlanunkat 
és a bérbe adott Iskola utcai és Gyár utcai 
szintén lakóingatlanainkat licit útján terveztük 
értékesíteni. Ezen felül az újonnan épült 
lakóparkunkban is számoltunk a telkek 
értékesítésével. Összesen 40 millió forint 
bevétellel számoltunk, amit 77 millió forinttal 
teljesítettünk. A telkekre  olyan nagy volt a 
kereslet, amire még mi sem számítottunk. 
Az elsõ körben közmûvesített 19 db telekbõl 
a két év alatt 17 db-ot  eladtunk. A második 
körben az idei évben 31 db telek lett kialakítva, 
melyek  még nem rendelkeznek villany és 
gáz közmûvel.  Ezekbõl  is eladtunk 5 db-ot 
úgy, hogy a vételár felét kellett kifizetni a 
szerzõdéskötéskor, a másik felét a teljes 
közmûvesítéskor, várhatóan jövõ év végén. 
Bevételként számoltunk az elõzõ évben 
megnyert és végrehajtott két pályázatunk 
kifizetésével, ami összesen 18 millió 
forint volt. A kifizetés megtörtént.
A bevételeink legnagyobb részét az állami 
normatívák teszik ki közel 200 millió 
forinttal, ezek havi bontásban pontosan meg 
is érkeznek. A másik biztos bevétel a helyi 
adó, ami az Önök felelõsségtudatos 
gondolkodásának köszönhetõen meg is 
érkezik az önkormányzat számlájára. Ez 
kb. 65 millió forint, amit pontosan 
csak a költségvetés zárásakor lehet látni.
A bevételi oldalon még megjelent a múlt 
évrõl megtakarított 30 millió forint.

  

  
kötelezõen ellátandó feladat, erre 
maradéktalanul  biztosítanunk kell a 
fedezetet, ezen felül ha van lehetõség, 
akkor lehet fejlesztésrõl gondolkodni.
A „merész” bevételi oldal lehetõséget 
adott egy átgondolt településfejlesztésre 
az idei évben. Nagycenk viszonylatában 
nagyon magasra tettük a lécet a 170 
millió forintos teljes fejlesztést illetõen. 
Fegyelmezett gazdálkodást folytattunk, 
csak a befolyt bevételek terhére 
indítottunk el  új  beruházásokat.  
Részletesen beszámolok az elvégzett 
és folyamatban lévõ fejlesztésekrõl.
Az idei évben az  új lakóparkunk második 
ütemû fejlesztésébe kezdtünk, egy új utca 
nyitásával, 31 db telek kialakításával. A 
31 db telek víz és a  csatorna közmûve 
megépült, és útalappal ellátott lett az utca. 
Ennek a költsége 22,5 millió forint volt. 
A villany és gáz közmûvet a szolgáltató 
építi, a költségét nekünk kell fizetni.  
Ez 19,5 millió forint, amit a novemberi 
hónapban számláznak felénk, a kivitelezést 
a  jövõ évben végzik el. A 31 db telek 
kialakítására 30 millió forintot terveztünk 
a költségvetésben, ezzel szemben 
42 millió forintba  került a teljes közmû 
kiépítése, az új utca kialakítása.  Az új 
utca neve Cukorgyári  út. A közmûvesítés 
magas költsége miatt,  ezeknél a 
telkeknél az eladási árat felemeltük 
5000 forint/m2+27% áfa összegre.

Tisztelt Nagycenkiek!

Folytatás  a  2.  oldalon

A költségvetés  
kiadási  oldalán 
ezeket a bevételeket 
osztottuk szét. Az 
intézményeink és
a falu mûködtetése



Önkormányzati  hírek

A faluközpont további  szépítése volt a 
célunk a Soproni utca Vám utca sarok teljes 
felújításával. Összköltsége 14 millió forint volt. 
A Gyár utcai útburkolat felújítását elkezdtük 
és szándékunkban áll évente ilyen 
nagyságrendben folytatni. Az idei felújítás 
összköltsége 15 millió forint volt, ebbõl 
2 millió forintot az Unser Lagerhaus  Kft 
biztosított. A Gyár utcában további fejlesztést 
hajtottunk végre, a  közvilágítást kivittük az 
utca végéig és ezzel több évtizedes adóságot 
törlesztettünk az ott élõkkel szemben. A 
rákapcsolása heteken belül megtörténik az 
ígéret szerint. Költsége 4,5 millió forint volt.
A Selyemfonoda utca és a Bokor Nándor utca 
aszfaltozását elvégeztük 11 millió forint 
költséggel, amihez a Selyemfonoda utcai 
lakók 1,1 millió forinttal járultak hozzá.
KEOP napelemes pályázaton indultunk 
három intézményünkkel /községháza, óvoda,
sportcsarnok/ és támogatást nyertünk 20 millió 
forint értékben, ehhez kellett 5 millió forint 
önrésszel hozzájárulni. A rendszerek kiépültek, 
üzemelnek, a pályázat elszámolása megtörtént.
Többször írtam már a Cenki Híradóban a 
Szigetvári és a Játszótér utcai szennyvíz-
átemelõ súlyos problémájáról. Ezek az 
átemelõk biztonságosan már  nem 
üzemeltethetõk. Az idei évben a „Játszótér 
utcai átemelõ kiváltását gravitációs rendszerrel” 
valósítjuk meg.  Az építése bonyolult és 
költséges, de végleges megoldás a szolgáltatást 
illetõen.  Új gerincvezeték építése szükséges 
a Játszótér utca, Új utca, Soproni utca egy 
szakaszán. A beruházás összköltsége 36 millió 
forint ebbõl 18.6 millió forintot fizet az 
önkormányzatunk, a többit a Vízmû Zrt állja 
egy hosszú és kitartó tárgyalás eredményeként.
Az önkormányzatunk a sportegyesület 
segítségét igénybe véve, pályázatot nyújtott 
be egy kilenc személyes kisbusz vásárlására. 
A pályázatunk támogatást  nyert és így a 
községünk gazdagodott egy 10 millió forint 
értékû Ford kisbusszal. Ezt a buszt 
közösségi célra igénybe lehet venni, 
a szándékot jelezni kell a hivatalban. 
Örömmel közölhetném Önökkel, elkezdtük 
végre a Községháza  teljes felújítását, de 
én mégis nagyon elkeseredett vagyok. 
A szomorú történetet röviden leírom most 
Önöknek. Folyamatosan figyeljük az 
önkormányzatnál,  egyesületeknél,  
alapítványnál a pályázatokat, a támogatási 
lehetõségeket, hogy azokat kihasználjuk 
a falunk érdekében. Így találtunk rá a 
Magyar Nemzeti Bank  „közérdekû 
társadalmi célok megvalósításának elõsegítése” 
programjára, amire a Nagycenkért Alapítvány 
támogatási kérelmet nyújtott be.  

A kérelmet az MNB  támogatta és  a 
támogatási összeget  (25 millió forintot) 
át is utalta az alapítvány számlájára.  
A támogatás a helyi civil szervezetek 
mûködésére, helyi kultúra megõrzésére, 
gyermek és felnõtt oktatásra, egészséges 
életre nevelésre és azok feltételeinek 
megteremtésére használható fel.  Az 
alapítvány kuratóriuma volt illetékes a 
támogatás felhasználásáról dönteni. Én 
mint kuratóriumi tag javasoltam, hogy 
ezt a nagy összeget fordítsuk az egyesületek 
jó mûködéséhez feltétlenül szükséges, 
mindenki számára nyitott közösségi tér 
kialakítására. Javasoltam, hogy ne 
vásároljunk vagy építsünk új épületet, 
hanem a községháza alagsorát rendbe téve, 
teremtsük meg a minden igényt kielégítõ 
otthont, a falunkban mûködõ közösségek 
számára. Akkor úgy éreztem, két legyet 
üthetünk egy csapásra.  Azt tudtam, hogy 
az MNB önkormányzatot nem támogathat, 
ezért javasoltam a képviselõ testületnek, 
hogy adjuk ingyenes használatba az  
alagsort az alapítványnak, az pedig kössön 
egyenként megállapodást az egyesületekkel 
az igénybe vételt illetõen. Mindenrõl  
határozatot hoztunk, mindent szabályosan 
végeztünk /közbeszerzés, kivitelezés, 
mûszaki ellenõrzés, elszámolás/ mégis 
elutasították a támogatást és vissza kell 
fizetni a 25 millió forintot és a kamatait.
Az elutasítás burkolt önkormányzati 
támogatásra hivatkozik, mert a beruházás 
az önkormányzat tulajdonában lévõ 
ingatlanban történt. Fellebbeztünk a 
visszafizetés ellen, de hiába, annyi 
kedvezményt adtak, hogy 12 havi részletben 
törleszthetünk a jövõ évben. Súlyos hibát 
követtem el azzal, hogy az alapítványi 
kuratóriumot és az önkormányzat képviselõ 
testületét ilyen döntés meghozatalára kértem. 
Többször aggályukat fejezték ki az üggyel 
kapcsolatban, de én mindig meggyõztem 
Õket, hogy ez így rendben van. Mentségemre 
azt tudom felhozni, hogy ezt a nagy összegû 
támogatást,  szabályosan  csak elpocsékolni 
tudtuk volna.  Akár feleslegesen drága 
rendezvényekre,vagy egy kihasználatlan, 
fenntarthatatlan  újabb ingatlan beszerzésére.
Te r m é s z e t e s e n  a z  ü g y  t e l j e s  
erkölcs i  fe le lõsségét  vál la lom.
Az alapítványi beruházáson felül 
önkormányzati  pénzbõl folytattuk 
az épület elektromos hálózatának és 
f û t é s é n e k  k o r s z e r û s í t é s é t .  
Ez 6 millió forint összeget tett ki.

A felújítások, fejlesztések összköltsége 

2015-ben 173.5 millió forint volt. Év végére 

a tartalék, amit a jövõ évre átviszünk, 25-30 

millió forint lesz. Ez tud a fedezete lenni 

az MNB támogatás visszafizetésének.

A jövõ évi fejlesztési lehetõségekrõl 

egyelõre csak annyit szeretnék mondani, 

t ö r e d é k e  l e s z  a z  i d e i  é v i n e k .

A beszámolómmal kapcsolatosan vagy  

egyéb  témákkal kapcsolatban is szívesen 

állok az Önök rendelkezésére.  A November 

26-i  közmeghallgatáson szeretettel várom 

Önöket, itt lehetõség lesz széles körben 

megtárgyalnunk a  falunk dolgait.                                                                                                            

Csorba János polgármester

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat
Képviselõ-testülete közmeghallgatást tart.

Minden érdeklõdõt tisztelettel várunk!

KÖZMEGHALLGATÁS

Idõpont: 
2015. november 26. 18 óra

Helyszín: 
Községháza alagsori rendezvényterme

A Nagycenki Közös 
Önkormányzati Hivatal

               
A közszolgálati tisztviselõkrõl 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény
45. § (1) bekezdése szerint

pályázatot hirdet
pénzügyi-gazdálkodási ügyintézõ

munkakör betöltésére.

A munkakör határozatlan idõre szól, 
2016. január 4. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt 

Percze Szilvia jegyzõ  
vagy Csigó Kornél aljegyzõ nyújt, 

a 06/99-360-012; 
06/99-532-040-es  telefonszámon.

A teljes pályázati kiírás 
a www.nagycenk.hu honlapon 

megtekinthetõ 

ÁLLÁSHIRDETÉS



EU  Charta  -  Ifjúsági  találkozó  Nagycenken

Az EU Charta õszi ifjúsági találkozója 
Nagycenken  került  megrendezésre  
2 0 1 5 .  o k t ó b e r  1 5 - 1 8 .  k ö z ö t t .
Az alábbi országokból 4-4 fiatal érkezett: 
Finnország, Hollandia, Horvátország, 
Litvánia, Málta, Románia, Spanyolország, 
Svédország és 2 fõ Portugáliából.
Összesen 34 fõt  láttunk vendégül 
e z e n  a  h o s s z ú  h é t v é g é n .
A delegáltakért a schwechat-i repülõtérre 
mentünk autóbusszal, majd a fogadó
családok vendégül látták õket vacsorára. 
A péntek reggeli borongós idõ ellenére a 
csapat frissen indult a Széchenyi térrõl a 
Polgármesteri Hivatalba, ahol a hivatalos 
megnyitót Csorba János polgármester úr 
tartotta. A találkozó témája ”hogyan vessünk 
véget  az  ételpazarlásnak?”  volt .
A Polgármesteri Hivatalból átsétáltunk 
a  S z é c h e n y i  E m l é k m ú z e u m b a .  
A csodálatos kastély környezetben tarthattuk 
meg az elsõ workshopot, ahol a résztvevõk 
kreatív ötletekkel ösztönözték egymást, 
és felhívták a figyelmet a téma fontosságára.
Ezután Huiber  Edit  tárlatvezetése  
ismertette meg a nagy gróf munkásságát, 
mutatta be a reformkor vívmányait. 
Szerencsére az idõjárás kegyes volt hozzánk, 
a péntek délutánra tervezett programokat meg 
tudtuk szabadtéren tartani. Az Alkotóház 
udvarán a magyar õsvezérek nevét viselõ 
csapatokat alkottak a résztvevõk (Álmos, 
Elõd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm) és 
„magyar” népi játékokat próbálhattak ki, mint 
pl. tojásba dobálás, nyilazás (fa)lóhátról, stb.
Minden ország ültetett egy õshonos magyar 
fajta almafát, ezek kordonra lesznek nevelve, 
és úgymond összekapaszkodva- mint a 
nemzetek is  kéz a kézben fognak majd 
növekedni és reményeink szerint teremni is.
Nagyné Margitka néni segítségével minden 
nemzet kenyeret sütött a saját hazájára 
jellemzõ formákkal. Készült szélmalom, 
ABBA feliratos rénszarvas, vodkás üveg, 
máltai kereszt és Széchenyi kastély is.
Idõközben Horváth Joli néni és Jenõ bácsi 
meglepett bennünket egy finom forraltborral, 
ami nagyon jól esett az esõs idõben. Pölcz 
Máté közremûködésével finom magyaros 
ételek készültek: borsos tokány és lecsó.
Volt két szülinaposunk is. Egy litván fiú 
és Pölcz Máté éppen ezen a napon 
ünnepelték  20.  születésnapjukat .
(Máté sok munkával a kedvünkért!)
Nagyné Schöller Marika finom sütikkel és 
2 szülinapi tortával emelte az ünnep fényét.
A vacsora után a Babér étteremben kezdõdött 
a Made in Hungária retro buli, ahova 
mindenki a '60-as,'70-es évek divatja 
szerinti öltözékben érkezett! Természetesen 
külföldi vendégeink is. Volt táncverseny, 
melynek gyõztese a litván Mantvydas 
Labanauskas és Ragats Zsófi  lett.
Pattogatott  kukorica,  szerpentin és 
Hungária slágerek - nagy buli volt.
Szombaton reggel megnéztük a Kastély 
Kávéház elõl induló vadászlovaglás 
gyülekezõjét, majd Sopronba indultunk 
városnézésre, egy retro autóbusszal, ami 
hatalmas élmény volt vendégeink számára.

. 
A belváros szépségeit, az Egyetem 
parkját, az ódon város hangulatát 
sikerült egy kicsit megismertetni.
A Gambrinus étterem frissen felújított, 
freskókkal díszített termében egy magyaros 
gulyásleves és vargabéles csillapította a 
csapat éhségét, aztán Fertõrákosra, illetve 
a Fertõtó-ra indultunk, ahol a következõ 
workshop helyszíne egy hajó volt.
A másfél órás hajókázás alatt kreatív 
rajzokat, szalvéta tervezést készítettek a 
résztvevõk az ételpazarlás problémáját 
megoldandó elképzeléseikkel. Utána a 
fertõdi Eszterházy Kastélyt tekintettük meg.
Este a Tornacsarnok volt a helyszíne a 
közös búcsúvacsorának, ahova a 
fogadó családok is hivatalosak voltak. 
Köszönet a sok finomságért az Aranypatak 
Óvodának, akik a fõzést felvállalták! A 
hangulat igazán családias volt, a Czenki 
Hársfa Néptáncegyesület bemutatója után 
az un. táncház nagy érdeklõdést keltett, 
jól ropták a magyaros ritmusra vendégeink!
A vasárnap már a búcsúzásról szólt, a 
reggeli órákban a svédek és a spanyolok 
hazaindultak. A többiekkel „kincsvadászatra” 
indultunk településünkön. A helyszínek a 
Horváth-Lukács Galéria, „Gizike” 
állatsimogatója és Gráf Gyula bácsi 
hagyományos mesterség kiállítása volt. 
Délután nagyon nehéz szívvel szálltak 
buszra vendégeink. A visszajelzések 
azt mutatják, sikerült felejthetetlen 
é l m é n y e k k e l  g a z d a g o d n i u k .
Nagyon jó hangulatban telt a hétvége, 
ízelítõt kaptak egy kicsit a magyar 
történelembõl, a helyi szokásokból és 
nem utolsó sorban Nagycenk szépségeibõl.
A találkozót sok-sok szervezési munka 
elõzte meg. Több mint két hónapig 
dolgoztunk azért, hogy minden sikerüljön 
és a tervezett programok létrejöjjenek.
Meg kell becsülnünk, hogy falunk 
képviselheti Magyarországot ebben a 
szervezetben, és ezt csak az ilyen 
találkozók alkalmával tudjuk bizonyítani. 
Ezúton is köszönet az akkori Polgármester 
asszonynak Udvardi Annus néninek az 
akkori döntésért és a lobbiért, hogy 
községünknek lehetõvé tette a részvételt.
A mindenkori ifjúság érdekében kell 
ezt  megbecsülni  és  megtartani!

A faluban igazán példátlan összefogásnak 
voltunk tanúi, hisz sokszor szakadó 
esõben is  dolgoztak a tûzoltók,  a  
polgárõrök, a néptáncosok, iparoskör,
Friends  of  Europe  Egyesület  stb.
Köszönjük az „idõsebb” generációnak azt a 
háttér munkát, ami mindent biztosított, akik 
tapasztalatukból eredõen mindenre gondoltak 
(pl.akik bizony hajnalig mosogattak), és  
mindazoknak, akik a bulik után hajnalig 
takarítottak és rendet raktak velem. Külön 
köszönet a civil szervezeteknek és a 
támogatóknak a teljesség igénye nélkül:

Aranypatak Óvoda, Horváth és Lukács 
Galéria, Gráf Gyula, Marton Gizike, Vadas 
és Társa, Turzay és Németh, Meggyesi 
Cukrászda, Széchenyi Emlékmúzeum, 
GySEV Zrt, Eszterháza Kulturális és Fesztivál
Központ, Matiasec házaspár, Csorba 
János, Keszei István, Feketéné Magdi, 
Radics házaspár, Horváth Jenõ és Jolán, 
Pölcz Máté, Jókúti Gábor, Pölcz Andi és Zoli, 
Steiner Kati, Horváth Rezsõ, Pölczné Márti, 
Ragats Imre és Zsuzsa, Kóta házaspár, 
Erdõsiék, Ragats Péter, Witzmann Magdi, 
Feketéné Rita, Nagyné Schöller Marika, 
Ragats Attila, Szommer Zoltán, Miklós 
Gábor, Halasi Endre, Molnár László és 
valamennyi civilszervezet résztvevõ tagja.

Végül, de nem utolsó sorban szeretném 
felsorolni a fogadó családokat, akik szállást, 
vacsorát, reggelit adtak és otthonukba 
fogadták  a  külföldi  delegáltakat:

dr. Horváth Andrásné Gráf Ilu, Fekete 
Ferencék,  Horváth Andorék, Horváth 
Jenõék, Horváth Rezsõék, Kecskés Zoltánék,
Kóta Mártonék, Lukácsék, Nagy Istvánné, 
Pa j e r  Csabáék ,  Pö lcz  Zo l t ánék ,  
Radics Gyuláék, Ragats Gyulák,Vadasék.

Köszönet mindenkinek! Nélkületek és a 
példás összefogás nélkül nem sikerült volna!

Lukács Zsuzsanna 
EU Charta 

ifjúsági koordinátor

KÖSZÖNJÜK!



  Egészségünk

Egészségügyi aktualitások - az influenza

Beszéljünk az allergiáról II.

Jó tanácsok szezonális allergia esetén:
Mosson gyakran hajat! Viseljen 
napszemüveget, vagy kalapot, mikor 
az utcára megy! Hazaérve zuhanyozzon 
le és cseréljen ruhát! Kerülje a fûnyírást, 
gereblyézést! Figyelje a pollenjelentést, 
és ilyenkor ne legyen sokat a szabadban! 
Pollenszezon alatt tartsa zárva lakása és 
autója ablakát! Irtsa és irtassa a parlagfüvet!

Jó tanácsok beltéri allergének 
által kiváltott allergia esetén:
A háziállatot próbálja lakáson kívül 
tartani! Használjon allergén mentes 
huzatot matracon, takarón, párnán! 
Hetente mossa ágynemûjét 60 fokos 
vízben! Lakásában mellõzze a tapétát! 
Kerülje a szõnyegpadlót! A plüss 
játékokat rendszeresen mossa ki! 
Csökkentse a párát szellõztetéssel! 
Használjon párátlanítót, hogy a pára 
50% alatt maradjon! Hagyja a gardrób 
ajtaját nyitva, hogy szellõzzön! 
Rendszeresen mosson ki mindent, 
a m i h e z  h á z i á l l a t a  h o z z á é r t !  
Tartózkodjon a penészes pincéktõl, 
komposztálóktól, hulló falevelektõl, 
fûnyírástól, vagy viseljen védõmaszkot!

Allergiás megbetegedés esetén nagy 
hatékonyságú gyógyszerek vannak 
forgalomban,  melyeket  részben 
egyénileg vagy orvos által felírva 
b e s z e r e z h e t n e k .  A  b e t e g s é g  
rosszabbodását csak akkor lehet elkerülni, 
ha az adott jó tanácsokat is betartják.

Mindenkinek jó egészséget kívánok!
Dr. Szakál Mária háziorvos

A megváltozott munkaképességû személyek (rokkantak) 
felülvizsgálatának fõbb változásairól

A megváltozott  munkaképességû 

személyek ellátórendszere jelentõsen 

átalakult.  A foglalkoztathatósági  

szempontok elõtérbe kerültek és 

hangsúlyos szerepet kap a foglalkoztatási 

rehabilitáció. Akik megítélésük szerint 

keresõ tevékenység végzésére nem 

képesek, kérniük kell a komplex minõsítést.

Az ehhez szükséges adatlapot megkapják 

a rokkantosítás felülvizsgálatára értesítõ 

levélben. Ezt a Nyilatkozatot a 

kérelmezõnek megfelelõen ki kell tölteni 

és csatolni az egyéb dokumentumokhoz.

A felülvizsgálatban érintettek köre 2015. 

augusztus 1-tõl módosult. Ekkor lépett 

életbe az a Mmtv. módosítás, melynek 

eredményeként, akik 5 éven belül betöltik 

az öregségi nyugdíjkorhatárt, számukra 

felülvizsgálat nélkül továbbfolyósításra 

k e r ü l  a  r o k k a n t s á g i  e l l á t á s .

További jogszabály módosítás eredménye, 

hogy szélesebb körben vált lehetõvé a 

minõsítést végzõ bizottságok számára az 

irat alapján történõ véleményezés. Ha az 

érintett személy állapota a rendelkezésre 

álló orvosi dokumentáció (leletek, 

zárójelentések, szakvélemények… stb.) 

alapján megalapozottan megítélhetõ, 

mellõzhetõ a személyes megjelenés 

a  s z a k é r t õ  b i z o t t s á g  e l õ t t .

Az irat  alapú véleményezéshez  

elengedhetetlen a vizsgált személy 

háziorvosának a minõsítést végzõ 

bizottság részére kiállított Háziorvosi 

beutalója, melynek hiteles, összefoglaló 

adatokat kell tartalmaznia az érintett 

személy aktuális egészségi állapotára, 

gyógykezelésére, orvosi rehabilitációjára, 

valamint önellátó és önkiszolgálási 

képességére vonatkozóan. Ezért kérjük, 

hogy ezen betegek nem csak a felülvizsgálat 

idõpontját megjelenõ levéllel jelenjenek 

meg a háziorvosi rendelõben, hanem 

hozzák magukkal a folyamatos gondozás, 

gyógykezelés, aktuális állapotot részletezõ 

k e z e l õ o r v o s i ,  s z a k o r v o s i  

l e l e t e k e t ,  z á r ó j e l e n t é s e k e t  i s !

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Hivatal hangsúlyozza, hogy a jelen 

vizsgálati, minõsítési körben aktuálisan 

( l evé l  kézhezvé te l é t  köve tõen)  

kezdeményezett szakorvosi vizsgálatokra, 

kórházi kivizsgálásokra a minõsítés 

o k á n  n e m  k e r ü l h e t  s o r !

Az ellátórendszer leterheltsége nem teszi

lehetõvé a pár napon belüli vizsgálatok 

e l v é g z é s é t  i l y e n  i n d o k k a l .

Az érintett személyeknek 8 nap áll a 

rendelkezésükre a megküldött Beutaló, 

az ehhez mellékelt Nyilatkozat kitöltésére, 

és ezek, valamint az egészségi állapotra 

vonatkozó dokumentáció visszaküldésére.

A Nyilatkozat nyomtatvány kitöltésében 

a Családsegítõ Szolgálat, illetve a 

Kormányablak ügyintézõi nyújthatnak 

segítséget.
Dr. Szakál Mária

háziorvos

Közmûvelõdés  -  Nyugdíjasklub

A Nefelejcs Nyugdíjasklub egy kellemes õszi hajókiránduláson vett részt a Fertõn. 

Köszönet a szervezésért Henn Mártonnak!
A programok ingyenesek, 

minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A Nefelejcs Nyugdíjasklub 
következõ programjai

November 25-én, szerdán 18 órától.

“
Márton Annamária, Bodoki Péter,

 Dr. Kovács László és Pócza Márton 
mûsora a községháza alagsori nagytermében

Régi idõk magyar és külföldi zenéi"

december 2-án, szerdán 17.30 órakor 

Gergely István költõ
felolvasóestje 

meghitt adventi versek és vidám  bordalok

 a községháza alagsori nagytermében



Játékokat, ruhákat, könyveket, 
tartós élelmiszert várunk. 

Kérjük, hogy felajánlásaikat 
dobozba tegyék, és írják rá, 

mi van benne, és kinek, kiknek való 
(fiú/lány, életkor, ruhaméret stb.) 

A csomagok dec. 17-ig, adhatók 
le a 100 forintos boltban 

vagy a virágboltban. 
Az összegyûlt ajándékokat 

a Mikulásgyárnak juttatjuk el.

Fogjunk össze, segítsünk együtt, 
hogy minél több 

nehéz sorsú családnak 
legyen igazi ünnep a Karácsony!

Feleslegessé vált tárgyainkkal örömet 
szerezhetünk másoknak!

Mikulásgyár 
2015

Már javában készülõdik 
a Mikulás hozzátok!

személyesen is 
találkozhattok vele!

December 4-én, pénteken

A közös kaland délután 
4 órakor veszi kezdetét 

a  nagytermében.

Szeretettel várunk 
minden kisgyereket!

Községháza

KözmûvelõdésÖnkormányzati  hírek

Nagycenkért  díj

Lakossági  javaslat  nyomán  Nagycenk  
Nagyközség  Önkormányzat  Képviselõ-
testülete  2015-ben  Nagycenkért  díjat 
adományozott  Horváth  László  
vállalkozó, a   H orváth é s L ukács G aléria 
tulajdonosa,  korábbi  képviselõ,  
alpolgármester   részére .

Horváth László 1986 óta él Nagycenken.
Faipari mérnõk végzettséggel a SOFA 
fõmérnöki székét otthagyva lett kisiparos, 
úgymond akkori szitok szóval maszek, 
a felesége szülõi házának a pincéjében.
Innét indult és lett a település legnagyobb  
vállalkozója. Feleségével, Ibolyával országos 
hírû kortárs mûvészeti galériát  mûködtetnek. 
Kossuth  dí jas,  Munkácsy  díjas  
képzõmûvészek  alkotásait  lehet  
megtekinteni és megvásárolni,  a 
mûkereskedelmen és mûgyûjtésen kívül,   
magas színvonalon foglalkoznak 
képkeretezéssel, restaurálással. A vállalkozás 
Nagycenk hírnevét tovább öregbíti.

Az 1990-es évek elején  nem csak a 
vállalkozása sikerén dolgozott, hanem 
elkezdte a helyi iparosságot közösségbe 
szervezni. Megalakította az Iparos kört.
Ez a közösség akkoriban egy hatalmas ûrt 
töltött be azzal, hogy  felvállalta az egész  
falu kulturális életének szervezését    
é s  annak  anyag i  t ámoga tásá t .
Farsangi bálok, majálisok, különbözõ 
sportágak versenyei szerepeltek az Iparos 
kör által rendezett események között.
Ezek a rendezvények felejthetetlen emléket 
jelentenek azok számára, akik részesei lehettek.
Ennek a korszaknak állít örök emléket a 
faluközpontban felállított iparosfa.
1990-ben az elsõ szabadon választott 
önkormányzati képviselõ testület tagjaként   
tevékeny részese volt a tanácsi rendszerbõl    
az önkormányzati rendszerbe való átállásnak.
2010-tõl alpolgármesterként, szintén az 
Õ tapasztalata,  kapcsolatai nyújtottak 
nagy segítséget az önkormányzati 
reformok sikeres végrehajtásában.
Az 1991-ben alapított Nagycenkért Alapítvány 
kuratóriumi tagja, hét éve pedig az elnöke.
Az alapítvány a falunk közösségi életének 
biztosítja az anyagi forrást,  mely 
az elnök úr tevékeny munkájának 
köszönhetõen gyûlik össze évrõl évre.
28 éves kitartó, önzetlen munkájának 
a köszönetnyilvánítása a Nagycenkért Díj. 
Minden nagycenki nevében köszönöm,  
gratulálok és további jó egészséget kívánok, 
 mert a falunak még nagy szüksége rád.

Csorba  János  -  polgármester

(A  méltatás  a  díj  átadóján  hangzott  el.)

Hirdetés

A  következõ  véradás  idõpontja:
december  22.  kedd,  16-19  óra

Helyszín:  Általános  Iskola

Véradás



Hirdetés

Sport

Az iskola alsó tagozatos diákjai az asztalitenisz (Turris SE Sopron) mellett, a 
kosárlabdával (Soproni Darazsak) és a labdarúgással (Nagycenk SE) ismerkedhettek 
meg. A gyerekek lelkesen végezték a feladatokat, mindenki jól érezte magát.

A Magyar Diáksport Szövetség indította útjára A Sport Legyen a Tied! programot. 
A kezdeményezés fõ célja, hogy növelje a sportágak utánpótlás-bázisát. A program 
keretein belül pályázat útján több, mint 1100 oktatási intézmény kap sporteszközöket. 
A Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola 5db ping-pong asztalt, adogatógépet 
és ping-pong labdákat nyert. Az eszközök átadására egy különbözõ sportágakat és 
sportegyesületeket bemutató esemény keretében került sor. 

Iskolai  sport  -  pályázati  siker

Payrits Ábel (2015.09.26.) 
Katona Szilvia és Payrits Zoltán kisfia

Kevert Natasa (2015.10.01.) 
Héder Angéla Éva és Kevert Sándor kislánya

Végh Liliána (2015.10.10.) 
Bucsai Nikolett és Végh Marcell kislánya

Anyakönyvi  h írek

Gratulálunk!

A Halloween-bulira az idén más varázslók 
mellett Harry Potter is ellátogatott. A kinti 
és benti helyszínen zajló rendezvény ezúttal 
is népszerû volt, köszönet minden 
szervezõnek, résztvevõnek!

Halloween

Aktuális

Meghívó
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