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Önkormányzati hírek
Kézmûves tábor a Községházán

HIRDETMÉNY - NAGYCENKÉRT DÍJ
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata a község fejlõdéséért,
hírnevének öregbítéséért végzett tevékenység elismerésére
kitüntetõ díjat alapított 1993-ban.
Megnevezése „NAGYCENKÉRT DÍJ”.
„NAGYCENKÉRT DÍJ” jelöltre javaslatot a helyi lakosok,
szervezetek és közösségek tehetnek.
Adható azoknak a személyeknek és közösségeknek,
akik a község fejlõdéséért sokat fáradoztak
( 5-10 év ), vagy hírnevének öregbítéséhez hozzájárultak.
A jelöltekre írásos indokolással ellátott javaslatot
2014. augusztus 31-éig
lehet a polgármesterhez, vagy
az Önkormányzati Hivatalhoz eljuttatni.

A nagycenki Kézmûves Kör és a
Nagycenki
Könyvtár
szervezésében
augusztus 4-tõl öt napon át kézmûves
táborban vehettek részt a kisebb és
nagyobb alkotni vágyó gyerekek. A több
mint húsz résztvevõ megismerkedett a
nemezelés, csuhézás, batikolás, gyöngyszövés
és –fûzés, a virágszövés és a karkötõ-fonás
mesterségével. Köszönet a nagycenki
Kézmûves kör tagjainak, Frank Attilánénak,
Lukácsné Kolonits Zsuzsannának, Erdõsiné
L. Izabellának a foglalkozások vezetéséért,
a batikoláshoz a helyért a nagycenki
Széchenyi István Általános Iskolának, illetve
Brieber Istvánnénak! Köszönjük továbbá
a segítséget és a felhasznált anyagokat
Pölcz Mártának, Henn Mártonnak, és
Fata Jenõné Margit néninek!

A díj odaítélésérõl a Képviselõ-testület dönt
a szeptemberi ülésen, a „Nagycenkért Díj” odaítélését
elõkészítõ eseti bizottságának javaslata alapján.
Javaslataikat kérjük minél nagyobb számban megtenni,
hogy az arra legméltóbb személynek, illetve szervezetnek,
közösségnek tudjuk odaítélni.
Nagycenk, 2014. július 31.
NAGYCENKÉRT DÍJ ESETI BIZOTTSÁGA

Nagycenki füzetek - meghívó könyvbemutatóra
Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves családját, barátait
Huiber Edit

Beszélõ múlt,
amirõl a cenki
sírkövek mesélnek
- Történetek a falu múltjából
címû kötetének bemutatójára
Ideje: 2014. augusztus 22. (péntek)17 óra
Helye: Széchenyi István Általános Iskola aulája, Nagycenk
Program: Könyvbemutató, állófogadás
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Közmûvelõdés
Napközis citerás tábor Fertõszentmiklóson
Június 23-30-ig Fertõszentmiklóson
töltöttek egy hetet a Sopron környéki
citerások. A tábor megszervezésének
apropója az volt, hogy a leendõ és az
egy-két éve citerázó alsósok is
táborozhassanak, de mégse kelljen
egy hétre elválni a szüleiktõl.
Ez már a második Fertõszentmiklósi
tábor volt és idén a tavalyinál sokkal
többen jelentkeztek. Összesen
negyvennyolc, ebbõl tizenöt nagycenki
diák tanult citerázni a hét folyamán.
Évközben a fiatalok Horváth
Krisztinánál tanulnak citerázni és az
õ ötlete volt, hogy az egészen kicsik is
táborozhassanak. A cenki iskolából
három kis kezdõ jött a táborba, akik
teljesen elvarázsolódtak a citerától.
Minden reggel busszal mentek
Fertõszentmiklósra, ahol Erdõsi
Ferencné Iza néni kísérte õket! A tábor
alapvetõ célja természetesen a szakmai
fejlõdés, de emellett egy életre szóló
élmény a gyerekeknek. A kollégák
mindent megtettek, hogy ez így legyen.
A citera, ének mellett kézmûveskedtek,
játszottak, fagylaltoztak.
Horváth Krisztina segítõi : Molnár
Boglárka, Szalay Katalin, Erdõsi
Ferencné, továbbá
ifi vezetõként
Németh Boglárka, Gombás Veronika és
Vida Brigitta vett még részt a munkában.
A táborban és a záró koncerten már a
cenki
gyerekek az önkormányzat
jóvoltából vásárolt új citerákon játszottak,
és természetesen szeptemberben
ezeken a hangszereken tanulhatnak,
fejlõdhetnek a gyerekek. Köszönet ezért.

Az egyhetes munka befejezéseként
záró koncertet adtak elõ a gyerekek.
A koncerten Dunántúli gyermekdalok,
Bakonyi dudanóták, Mezõföldi
táncdallam és Galga-menti dalok
csendültek fel, emellett békési
dallamokat is hallhatott a közönség.
A koncerten helyiek, szülõk is nagy
számban jelentek meg, és vastapssal
köszönték meg a vezetõk, gyerekek
munkáját. A növendékek egy része
jövõre már lehet, hogy a nagy, ott
alvós táborban is részt vesz, de sokan
jelezték, hogy mindenképpen
jönnének a napközis táborokba is.
De addig is várják a szeptembert és
a citera órákat Kriszti néninél.

Egyházi hírek
Ifjúsági találkozó Nagycenken
Találkozási pont - ezzel a névvel
hirdette meg Kovács Csaba Albert
nagycenki plébános hagyományteremtõ
szándékkal az elsõ Ifjúsági találkozót.
A névvel már sejtetni szerette volna,
hogy a Széchenyi István által
felépíttetett templom elhelyezkedése
és kisugárzása, az itt élõ fiatalok
lelkülete alkalmas lehet egy új úton
való elindulásra: találkozásra
egymással és Istennel.
S valóban találkozások sorozata volt
a program: az ünnepi szentmisét
Mogyorósi Márk mosoni káplán
mutatta be. Szentbeszédében õ is az
egymással való kapcsolatépítésre
helyezte a hangsúlyt, s kiemelte horvát
identitásának, az egymás mellett élõ
emberek, nemzetiségek szerepének
fontosságát.
Az ebéd után a Harmadik Világ
Szegényeinek Szolgái tartottak elõadást
munkájukból, majd a budapesti Shalom
Közösség léleképítõ elõadása,
bemutatkozása következett. Végül a
találkozó fénypontja, Ilyen az én papom
címmel beszélgetés zajlott a helyi
atyákkal: ki hogyan élte meg
hivatástudatát, elhivatottságát, saját
útkeresését. Azt hiszem, bátran ki lehet
jelenteni, ez a kerekasztal beszélgetés
vonzotta a legnagyobb figyelmet, s
mindenki meggyõzõdhetett róla, hogy
az „én papom” egy igazi,
megismételhetetlen, s már nem is
annyira megismerhetetlen kuriózum.
Az eseménysorozat zárásaként Németh
István atya tartott szentségimádást
énekes-gitáros szolgálattal, s a
Találkozási pont valóban lezajlott
találkozássá vált. Találkozás Istennel,
egymással, a mellettünk élõ emberekkel.
Köszönjük mindenkinek, aki segített
megszervezésében, lebonyolításában,
s nem utolsó sorban pedig azoknak,
akik eljöttek. Jövõre is vár mindenkit
Nagycenk, s ha közhelyesen is, de
lehet így búcsúzni: még találkozunk!
Horváth Anna

Sport, hirdetés, aktuális
Gáll Berni: Bronzérem
az Európa bajnokságon
AzVálogatott
olaszországi
Assisiben
július végén
bokszoló
Nagycenkrõl

megrendezett Boksz Európa Bajnokságon
bronzérmes lett a nagycenki Gáll Bernadett.
A kozmetikusnak készülõ lány fél éve
versenyez.- Eredetileg fogyni szerettem volna.
A Nagyapám mindig arra buzdított, hogy
próbáljam ki magam valamilyen küzdõsportban,
az õ biztatására kezdtem el sportolni.
A boksz tetszett is, úgyhogy emellett
maradtam – meséli Berni.

VÉRADÁS
A következõ véradás
augusztus 22-én, pénteken
délután lesz az általános
iskolában.
Az újságot írta és szerkesztette:
Benke Éva
tel:0036/30/9595637
e-mail: benke_eva@freemail.hu
Kiadja:
Nagycenk Önkormányzata

- Fél éve versenyzem, egy hazai válogató
megnyerése után lettem válogatott. Ezt
követte egy kisebb nemzetközi meccs,
majd az EB. Kéthetes edzõtáborban
készültünk fel, napi három edzéssel.
Berni a junior 63kg-os súlycsoportban indult.
- Nagyon örültem a bronzéremnek, még
erre sem számítottam, tekintve, hogy csak
fél éve versenyzem. A jövõben szeretnék
még jobb eredményeket elérni – mondja.
A fiatal nagycenki sportoló kozmetikus
tanuló,
most
lesz 10.
osztályos.
- A szüleim természetesen féltenek, de
mellettem állnak, támogatnak, és nagyon
büszkék rám.

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk
Filátz Gyuláné szül: 1925
Visi Lajosné szül: 1947
Béli József szül: 1936
Gáll István szül: 1950
Dr. Benke László szül: 1926

Gratulálunk!

Kóta Anna (2014.06.28.)
Weinbach Veronika és Kóta Márton kislánya

Márkus Lénárd (2014.07.05.)
Nagy Andrea és Márkus Attila kisfia

Pálla Boglárka Anna (2014.07.07.)
Pataki Orsolya és Pálla Csaba kislánya

Nagy Ábel (2014.07.09.)
Tóth Kitti és Nagy Gábor kisfia

Varga Tamara (2014.07.14.)
Horváth Helga és Varga Dénes kislánya

Sólyom Hanna (2014.06.12.)

Németh Zsóka (2014.07.20.)

Molnár Judit és Sólyom Norbert kislánya

Kirschlechner Erika és Németh Kristóf kislánya

