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Advent Nagycenken 2014
További programjaink

Adventi játszóház az Alkotóházban

december 13.

szombat 15 – 19 óra:
Adventi vásár és koncert
az Alkotóházban.
IDÕPONTVÁLTOZÁS!
DECEMBER 16. KEDD 18 ÓRA

Karácsonyi koccintás
a Községháza elõtt.

december 19.
péntek 17h:
Falukarácsony
a Tornacsarnokban
A programokról
részletesen
a belsõ
oldalakon.
Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

Az alkotóházban megtartott játszóház szép és hangulatos kezdete volt az idei
adventnek. Köszönet a készülõdésben és a lebonyolításban nyújtott segítségért,
pontosabban "fõszerepért" : Frank Attiláné, Kurucsai Noémi, Görög Adrienn,
Élõ Klaudia, Wagner-Zöld Patrícia, Erdõsiné L. Izabella, Pölcz Ildikó,
Mentesné Bernadett, Glóbits Zsuzsanna, Horváth Krisztina, Ragats Gyuláné
Marika, Némethné Ragats Margit, Henn Márton, Pölcz Zoltán! KÖSZÖNJÜK!

A templomi kórus adventi koncertje

A Mikulás a Községházán

A nagycenki templom kórusa december 6-án, szombaton jelentõs számú hallgatóság
elõtt nagysikerû koncertet adott a Nagycenki Plébániatemplomban.
A koncert és az ezt követõ agapé meghozták a résztvevõ közönség számára az
Advent igazi lényegét: a lelki megtisztulást, az egymásra figyelést, a közös
beszélgetések örömét.
Köszönjük a kórusnak, Kiss Vidor tanár úrnak és a közremûködõ fiataloknak!
Dr. Tóth Melinda

Nagyon sokan várták a Mikulást a
Községházán. A gyerekek játékos feladatokat
oldottak meg, mielõtt megérkezett vendégünk,
aki mindenkinek hozott ajándékot a zsákjában.
Kedves Mikulás, várunk jövõre is!

Advent - év végi programjaink

Karácsonyi
koccintás

Adventi vásár
az Alkotóházban
Sok szeretettel hívjuk és várjuk
a hagyományos nagycenki
adventi vásárba

december 13-án szombaton 15 – 19 óráig
a nagycenki Alkotóházba (Kiscenki utca 20.)
Bõrdíszmûvek, ékszerek, ajándéktárgyak,
termésdíszek, kézmûves szappan,
kerámia, házi méz...
Forralt bor, meleg tea, langalló, sütemények
Lucázás, karácsonyi versek, dalok,
Luca-búza vetés...
A Mikulásünnepségen készült Rudolf-fotók
átvehetõk a vásárban!
Aki lemaradt, itt is fotózkodhat!
Mindenkit szeretettel várunk!
Receptajánló - Henn Márton ajánlásával
Ezt a mézeskalácsot sütöttük meg az
adventi játszóházban. Köszönet érte
Glóbits Zsuzsannának!

Gráf Gyula ötletgazda és
a Nagycenki Önkormányzat
idén is szeretettel vár mindenkit
egy közös, ünnepi koccintásra.
Idõpont:
december 16. kedd 18 óra
Helyszín:
Községháza elõtti tér.

Falukarácsonyi
Ünnepség
december 19-én (pénteken)
17 órakor a Tornacsarnokban

Mûsort adnak az ovisok és
az iskola tanulói.
A gyerekeket ajándékkal,
a felnõtteket forró teával,
forralt borral várjuk!

Idõsek napja
Csaknem 80-an vettek részt a november végi, hagyományos Idõsek napi rendezvényen.
Az óvodások és kisiskolások mellett, idén nagy sikerû mûsort adott a jelen lévõknek
Tóth Éva és Leblanc Gyõzõ. Köszönet minden részt vevõnek, közremûködõnek a
jelenlétért, segítségéért! Reméljük jövõre még többen jönnek el!

Közmûvelõdés

Népzene

Európa Charta
Nagycenkiek látogatása Lassee-ban
2014. szeptember 19-21. között
rendezték Lassee-ban a European
Charta projektzáró találkozóját.
Nagycenkrõl ketten vettünk részt a
találkozón. Az összejövetel fõ témája
a megújuló energia és a fenntartható
fejlõdés volt.
Szeptember 19-én, pénteken reggel
polgármesteri köszöntõn vettünk részt,
utána következett a work shop. Elõadást
hallgattunk az elektromos autóról,
teszteket néztünk (Tesla, Opel Amper,
Renault), illetve feltehettük kérdéseinket
is az elõadóknak. Nagyon izgalmas téma
volt, fõleg nekünk, akiket érdekelnek
az újítások, a technikai fejlõdés. Délután
Pozsonyba utaztunk, ahol a várost egy
nosztalgia vonattal néztük meg. Vissza
Lassee-ba pedig a fenntartható
fejlõdés jegyében biciklivel mentünk.
Szeptember 20-án, szombaton az
Európa Parkban tartották az ünnepséget.
Az Európa Parkban mûvészek által
készített képek, installációk vannak
kiállítva, amelyeket európai gyerekek
ihlettek. A gyerekeket kérdezték meg,
hogyan látják az európai országokat.

A Horváth Krisztina tanárnõ vezette
cenki citerások egy csoportja ezúttal
népdaléneklési versenyen ért el szép
sikert. A gyõri Nádorvárosi Ének-zenei
Általános Iskola által rendezett nemzetközi
népdaléneklési versenyen arany minõsítést
értek el. A versenyzõknek és felkészítõ
tanárunknak ezúton is gratulálunk!

A cenki küldöttség: Élõ Péter, Ragats Péter

Ezek alapján készítették el mûvészek
az egyes országokról szóló mûvet.
Vasárnap délelõtt szentmisén vettünk részt.
Nagyon tartalmas és érdekes találkozó
volt a megújuló energia egyik
szegmensérõl, és gyakorlati
hasznosításáról. Szerintem az élhetõ
jövõ felé ez irányba visz az utunk.
Élõ Péter

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki a Nagycenki Általános Iskola 1964-ben végzett
diákjainak, akik 2014.10.18-án tartott osztálytalálkozójuk alkalmával volt
diáktársuk /Ragats László/ sírjára a megemlékezés virágait elhelyezték.
Ragats László családja

A Cenki Hársfavirág Énekegyüttes

A Nagycenki Könyvtár
decemberi nyitva tartása
dec. 8. hétfõ, dec. 11. csütörtök,
dec. 15. hétfõ, 13-16 h.
Aki ezeken a napokon nem tud
könyvtárba jönni, de szeretné még
decemberben visszahozni a nála lévõ
könyveket, illetve aki az ünnepekre
kölcsönözne, elér a következõ
telefonszámon: 00 36 30 69 54 049.
Szép karácsonyt és boldog új évet
kívánok a könyvtár minden olvasójának!
Benke Éva kult. ref.

Könyvajánló
Az itt ajánlott könyvek megtalálhatók
a Nagycenki Könyvtárban.
Ferenc pápa füveskönyve
Ebben a könyvben Ferenc pápa
gondolatai olvashatók a világ különféle
dolgairól. Nem csak a hívõknek szól,
minden ember lelki fogódzóra,
megfontolandó gondolatokra találhat
benne. Szép olvasgatni való az ünnepekre.
Szentkuti Károly: www.szechenyi.hu
Széchenyit hozza a fiatalok számára is
megfogható, emberi közelségbe ez a
regényes könyv. A szerzõ nem csak a
Legnagyobb Magyarral, hanem a
reformkorral is játszva ismerteti meg
az olvasót – abszolút modern stílusban.
Minden nagycenkinek, de fõleg a
fiatalabb korosztálynak „kötelezõ olvasmány”.
(A könyv kölcsönözhetõ, de aki szeretné,
megvásárolhatja a polgármesteri hivatalban).

Sport

Labdarúgás - utánpótlás

UTCABAJNOKSÁG
Idõpont: december 21. vasárnap
További információ:
Bugledich Attila: 06/30/8681442
Várjuk a csapatok jelentkezését!
CSALÁDI PING-PONG
2015. január 18-án, vasárnap
reggel 8-tól a Tornacsarnokban.
Kétfõs csapatok jelentkezését várjuk.
Nevezés a helyszínen.

GALAMBKIÁLLÍTÁS
2015. január 10-11-én
a Sportcsarnokban
A 2014-15-ös Bozsik utánpótlás labdarúgó programban is aktívan részt vesznek
a cenki gyerekek. A Sportegyesület TAO pályázatának köszönhetõen új, márkás
mezekben, melegítõkben szerepelhetünk. Három korosztályban - 7, 9, 11 évesek játszunk, heti két edzéssel készülünk a versenyekre. A képen az U7 és U9-es csapat.

Tûzoltóság - Új tûzoltóautóval gyarapodott Nagycenk
Nagycenk Község Önkéntes Tûzoltó
Egyesülete egy új tûzoltóautóval
gazdagodott. Az eddig használt autó már
több, mint ötven éves volt. A most vásárolt
1985-ös évjáratú, összkerék-meghajtású,
csörlõs jármû alkalmas mûszaki mentéshez,
víztartálya kétezer literes, szivattyúja
kétféle üzemi nyomáson is üzemel, és
hólánc is van hozzá. Eddig az ausztriai
Te r n i t z v á r o s á b a n h a s z n á l t á k .
A nagycenkiek megtakarított pénzbõl,
illetve az önkormányzat segítségével
vásárolták meg ezt az autót. A régit melyet egykor Deutschkreutzból kaptak visszaadják. A testvérközségben muzeális
darabként tekintenek rá, és különbözõ
Önkéntes tûzoltónak jelentkezni lehet tûzoltó felszereléseket adnak érte.
Ragats Péternél (06203509660) és A nagycenki önkéntes tûzoltók örömmel
fogadnak mindenkit, aki részt venne a
Horváth Rezsõnél (06208249209)
munkájukban, várják a jelentkezõket!

Szilveszteri
koccintás és
TÜZIJÁTÉK
a Széchenyi téren
Szeretetettel várunk mindenkit
szilveszter éjjelén
a Széchenyi térre, hogy
éjfélkor együtt köszöntsük
az új esztendõt!

Gyülekezõ 23.30-tól.
Kérjük, mindenki hozzon
magával poharat és pezsgõt is,
amivel koccinthatunk!

Nyitva tartás:
jan. 10. szombat: 8-18 óráig
jan. 11. vasárnap: 8-15 óráig
Eredményhirdetés:
jan. 11. vasárnap 14 órától

A kiállítás ideje alatt tombola
és börze is várja az érdeklõdõket.
Mindenkit szeretettel várunk!
Véradás
A következõ véradás idõpontja:
December 23. kedd, 16-19 óra
Helyszín: Általános Iskola

Anyakönyvi hírek
Búcsúzunk
Dr. Horváth András szül.: 1945
Kelemen József szül.: 1952
Bolla László szül.: 1940
Görbe Benedek szül.: 1949

Gratulálunk

Fenyvesi Natália (2014.10.10)
Kelemen Nikolett és Fenyvesi Zoltán kislánya

Anda Emili (2014.10.10)
Kocsis Anett és Anda János kislánya

Kelemen Dóra (2014.11.01.)
Eredics Lívia és Kelemen Csaba kislánya

