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Advent Nagycenken 2015
Adventi koncert

Nálunk járt a Mikulás

december 12. szombat 18 óra:
A nagycenki templomi kórus
és Bóna Márton adventi
koncertje a kastélyban
Karvezetõ: Kiss Vidor

Adventi vásár
az Alkotóház udvarán

dec. 12. szombat 15–19 óra
Bõrdíszmûvek, ékszerek, ajándéktárgyak,
termésdíszek, kézmûves szappan, házi méz...
Forralt bor, meleg tea, sült kolbász
kürtõs kalács, sütemények
Lucázás, karácsonyi versek, dalok
Süteményeket szívesen fogadunk!

Falukarácsony
december 18-án (pénteken)
17 órakor a
Községháza dísztermében
Mûsort adnak az ovisok és
az iskola tanulói.

Karácsonyi koccintás
Az Önkormányzat
és az Iparoskör idén is
szeretettel vár mindenkit
egy közös, ünnepi koccintásra.
Idõpont:
december 18. péntek 18 óra
Helyszín: Vámház tér
(Községháza elõtti tér)

Pásztorjáték
a templomban
December 24-én 16.30-kor
a Vigília szentmise keretében
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk
adventi programjainkra!

A Mikulás ebben az évben is ellátogatott hozzánk. Kicsik és nagyok már
izgatottan várták, a sok érdeklõdõ megtöltötte a Községháza dísztermét.
A gyerekek játékos feladatokat oldottak meg, mielõtt krampuszai kíséretében
megérkezett vendégünk, zsákjában sok-sok ajándékkal. Egy gyermek sem távozott üres
kézzel, csaknem 100 csomagot osztott szét a Mikulás. Nagyon örülünk, hogy itt volt
velünk. Kedves Mikulás, várunk jövõre is!

Aktuális

Egyházközségi hírek

Civil pályázati sikerek

Szentmisék rendje az ünnepekben
December 24. csütörtök, 16.30
Vigília szentmise és pásztorjáték
December 24. csütörtök, 24 óra
Éjféli szentmise
December 25. péntek Karácsony napja,
Jézus Krisztus születésének ünnepe
a szentmise 9 órakor kezdõdik.
December 26. szombat Karácsony
másnapja, ünnepi szentmise 9 órakor
December 27. Szent Család vasárnap,
ünnepi szentmise 9 órakor, melyen
sor kerül a házastársak megáldására.
Akik igénylik az áldást
a sekrestyében jelentkezzenek.
Erre a napra esik Szent János ünnepe,
a magyar hagyományok szerint a bor
megáldásának ideje. Ekkor végezzük el
a hozott bor megáldásának szertartását.
December 31. csütörtök Szilveszter napja
a hálaadási szentmise 18 órakor kezdõdik.
2016. január 1. péntek
az Újévi szentmise 9 órakor lesz.

Idõsek napja

Ürögdi Ferenc: Adventi csendben
„Advent! Csend van.
Nincs hang, csak lélek-beszéd.
Adventi csendben
Lehullok Uram eléd.

Minden eddiginél többen, több, mint százan vettek részt a november végi,
hagyományos Idõsek napi rendezvényen. Az óvodások és kisiskolások mellett, idén
nagy sikerû mûsort adott a jelen lévõknek Oszvald Marika Kossuth-díjas operaénekes.
Ugyancsak nagy közönségsikert aratott a Nefelejcs Nyugdíjasklub tagjainak elõadása.
Köszönet minden részt vevõnek, közremûködõnek a jelenlétért, segítségéért!
Reméljük jövõre még többen jönnek el!

Adventi csendben
Csak hitem kis mécse ég,
Adventi csend van
Körülöttem mély a sötét.
Adventi csend van
Készül-e mondd a szíved?
Adventi csendben
Gyümölcsöt hoz-e a hited?
Adventi csendben
Szunnyadsz tán?
Lámpád sem ég?
Adventi csend van
Ébredj! Jön a remény!
Kegyelemteljes karácsonyt
és Áldott békés Új Esztendõt kíván:
Gábor atya

A közelmúltban két gépjármûvel is
gazdagodott a település civil szervezeteink
pályázati sikereinek köszönhetõen. A
sportegyesület egy csaknem 10 millió
forint értékû, 9 személyes kisbuszt nyert,
melyet a sportolók mellett a többi civil
szervezet, illetve az önkormányzat is
használ, míg a Polgárõrség a megyei
szervezet pályázata révén egy 6.5 millió
forint értékû autót kapott.

Sport

Iskolai sport
Balázs Dóra: „Futás közben gyors vagyok”
Területi elsõ, megyei harmadik hely a diákolimpián
A nagycenki, harmadik osztályos
Balázs Dóra az õszi területi
d i á ko l i m p i a f u tóve r s e nyé n
korcsoportjában elsõ lett. A
megyei fordulón a dobogó harmadik
fokára állhatott. Szeretne a futással
komolyabban f oglalkozni,
szülei támogatják ebben.
Dorci tavasszal lepett meg. A
nagycenki Európa-futás 3 km-es
távján indult, ahol negyedikként ért
célba (felnõttek között!). Kis pihenõ
után azt kérdezte édesanyjától,
Rozmán Orsolyától, hogy „anya,
mehetek még egyszer?”
-A futás a kedvenc sportom, szeretem,
mert jól lehet benne mozogni,
levezetni az energiámat. Futás
közben azt érzem, gyors vagyok.
Szeretek még lovagolni, kosarazni és
f ocizni is. Nem jellemzõ, hogy
edzettem volna a versenyekre, de
sokszor futok csak úgy, és a
tornaórákon is készültünk.
A felkészülésben tanáraim, Mara néni,
Sanyi bácsi (Lajber Sándor, a szerk.)
és a családom segített. Szeretném a
futást komolyan csinálni, és örülök,
hogy bejutottam a megyei döntõbe,

annak pedig még jobban, hogy a
dobogóra is felállhattam! -mondja Dorci.
Arra, hogy ilyen tehetséges futó, a
szülei is csak az idén döbbentek rá.
- Idén a megyei döntõ már a
negyedik futóversenyünk volt, plusz
a nagycenki Európa-futás, úgyhogy
mondhatjuk, hogy ebben az évben
derült ki, hogy ez Dorcinak való sport.
November 5-én volt a fertõdi forduló,
ahol Dorci elsõ lett az elsõ
korcsoportban és az elsõ
korcsoportos lányok (Fülöp Timi,
Kocsis Lara, Holubák Flóra, Ragats
Gréta, Balázs Dóra) is elsõk lettek
csapatban. Nov. 19-én volt a megyei
döntõ Gyõrben, ott Dorci harmadik
lett, a csapat nem lett helyezve
- meséli Rozmán Orsolya.
- Örülök, hogy ilyen elkötelezett a
futás iránt - habár én személy
szerint ugye jobban szeretném, ha
a lovaglás szerelmese lenne, hisz
kicsi kora óta lovagol, és én nem
csak úgy, mint az anyukája, de mint
lovas edzõ is tanítom. Nagyonnagyon büszkék vagyunk rá,
fantasztikus érzés látni, ahogy
befut az élen a célba! Gondoltunk

Iskolai sport - kitüntetés

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Diáksport Egyesület nemrégiben tartotta a
legeredményesebb munkát végzõ testnevelõk részére rendezett ünnepséget. A
díjazottak között volt Lajber Sándor a nagycenki általános iskola testnevelõ tanára is.
Az elismeréshez gratulálunk, további munkájához sok sikert kívánunk!

A Cenki Hársfavirág Énekegyüttes

már arra, hogy komolyan kellene
f oglalkoznia atlétikával. Mi
természetesen támogatjuk ebben
- tette hozzá Orsolya.
Benke Éva

Sport -labdarúgás
Véget ért a 2015-16-os megyei II. osztályú
bajnokság õszi szezonja. A nagycenki csapat
gyenge kezdés után - az elsõ négy mérkõzés
vereséggel ért véget - az õsz második felére
feljavult, és szép gyõzelmeket aratva végül
a 10. helyen zárta a bajnokság elsõ felét.
A sok fiatal játékost felvonultató együttestõl
még jobb folytatást várunk a tavasz folyamán.
Az U19-es csapat a bajnokság átszervezése
miatt alaposan megfiatalodott a nyár
folyamán. Több 14 év körüli, illetve még
fiatalabb játékos is érkezett, jó néhányan
most elõször szerepeltek nagypályás
mérkõzéseken. Ennek ellenére az együttes
jó teljesítményt nyújtott, féltávnál a 8.
helyen áll a tabellán. Bízunk a hasonlóan
jó folytatásban!
Felnõttek: 15 8 0 7 44-42 24pont 10. hely
U19:
15 6 3 6 35-35 21pont 8. hely

Hirdetés - Aktuális

UTCABAJNOKSÁG
Idõpont: december 20. vasárnap
További információ:
Bugledich Attila: 06/30/8681442
Várjuk a csapatok jelentkezését!

CSALÁDI PING-PONG
2015. január 3-án, vasárnap
reggel 8-tól a Tornacsarnokban.
Kétfõs csapatok jelentkezését várjuk.
Nevezés a helyszínen.

GALAMBKIÁLLÍTÁS
2015. január 9-10-én
a Sportcsarnokban
Nyitva tartás:
jan. 9. szombat: 8-18 óráig
jan. 10. vasárnap: 8-15 óráig
Eredményhirdetés:
jan. 10. vasárnap 14 órától

Anyakönyvi hírek

Önkormányzati hírek
Térfigyelõ kamera-rendszer a faluközpontban
Nemrégiben az önkormányzat önerõs
beruházásként térfigyelõ kamera-rendszert
építetett ki a faluközpontban. A közbiztonság
növelése érdekében elvégzett fejlesztés

keretében több kamera került elhelyezésre
a Községháza épületén, melyek napi 24
órában mûködnek a falu közepén. (Gyár
utca, Soproni utca, Iskola utca eleje).

A kiállítás ideje alatt
börze is várja az érdeklõdõket.
Mindenkit szeretettel várunk!
Véradás
A következõ véradás idõpontja:
December 22. kedd, 16-19 óra
Helyszín: Általános Iskola

