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Búcsú egy matuzsálemtõl
A Széchényiekhez köthetõ a kivágott vérbükk
Megbetegedett, életveszélyessé vált
s ezért a közelmúltban kivágták a
Hársfasor oldalában álló öreg
vérbükköt. Sokak szíve szakad meg
érte, hisz kivágásával egy élõ
történelmi mementóval lett
szegényebb a település.
Évrõl évre tömegesen hozott ugyan
virágkezdeményeket, de életképes
magokat tavaly már nem nevelt a
Hársfasor melletti öreg vérbükk.
Jellemzõ ez az elgyengülõ, öreg
növényekre, életük végén utolsó
igyekezetükkel megpróbálnak még
utódokról gondoskodni...
Nagycenken a Széchenyi kastély
parkjában és annak tágabb környezetében
számos fakülönlegesség található.
Parktörténeti szempontból több
korszakra osztható a terület. Az õspark
az elsõ itt élt Széchényiekhez, Antalhoz
és feleségéhez, Barkóczi Zsuzsannához
köthetõ, a platánok kora unokaöccsük,
Széchényi Ferenc ideje. István nevéhez
az eperfák, míg fia, Béla idejéhez a
fenyõk és az örökzöldek tartoznak.
Minden itt élõ idõs fa a történelem
egy-egy szeletének élõ mementója.
- A Hársfasor melletti vérbükk vélhetõen
Széchenyi Béla idején kapott a családban
nagyobb figyelmet. Béla felesége, a vépi
Erdõdy család lánya, Erdõdy Hanna volt.
A házassággal új korszak kezdõdött a
kastélypark életében is, a korszak divatos
fái, külhonos örökzöldek, fenyõk,
ciprusok kerültek Nagycenkre – meséli
Huiber Edit történész. - A kastélyparkban
és a Hársfasor mellett, hasonló
elhelyezkedésben, párban áll, illetve
állt két-két mamutfenyõ és vérbükk.
Egy 1966-os Soproni Szemlében
megjelent tanulmány szerint a
növényszimbolika nyelvén a lombos fa
a Széchenyi, míg a fenyõ az Erdõdy
családot jelenítheti meg, így a két fafaj
együttes megjelenése a két család
összefonódásának szimbóluma is.

Sajnálatos – teszi hozzá a történész –
hogy a Széchenyi család által ültetett
famatuzsálemek az utóbbi években
nagyobb számban pusztulnak a parkban.
Az említett négybõl is ma már csak
kettõ fa áll... A vérbükkre jellemzõ, hogy
akár 3-400 évig is elél. Ez az egyed
ilyenformán élete derekán pusztult el...
- Az öreg vérbükk a község egyik
leggyönyörûbb fája volt. Mindenki
nagyon sajnálja, hogy ki kellett vágni
– mondja Csorba János polgármester.
- Tavaly augusztusban vettem észre,
hogy egy nap alatt lehullatta a leveleit.
Ez azért is meglepett, mert jellemzõen
késõ õsszel szokott ez megtörténni
ennél a fánál. Szakemberekhez
fordultam segítségért, akik az elvégzett
vizsgálatok alapján úgy találták, hogy
a fát ki kell vágni. A fa tövében nagy
tömegben az óriás likacsgomba
termõtesteit találták a szakértõk.
Ennek a gombafajnak, mely a
valamilyen okból legyengült
egyedeket támadja meg, rendkívül
gyors a korhasztó tevékenysége, így
a fa szilárdsága rohamosan csökkent
– meséli a polgármester. - A
szakvélemény szerint egy szélvihar,
nagyobb havazás vagy esõzés
hatására a fa bármikor kidõlhetett
volna. Annak a felelõsségét senki sem
vállalhatja, hogy egy sûrûn látogatott
helyen, egy forgalmas fõút közvetlen
szomszédságában ekkora
veszélynek tegyük ki az embereket.
A kivágást végzõ cég a faanyagért
cserébe vállalta a munkát, melyre a
közelmúltban került sor – mondja
Csorba János, aki szó szerint is idézte
a szakértõi véleményt: „(…) a vizsgált
fáért felelõsség nem vállalható. A (…)
gomba hatására a gyökérzet olyan
rossz állapotban lehet, hogy bármikor
kidõlhet. A fa kezelési javaslata:
a fa eltávolítása!”

A vérbükk tövében található „Öreg
Bükk Ökoturisztikai Rekreációs park”
is errõl a fáról kapta a nevét. - A kora
megközelítõleg 230 év volt.
A parkot fenntartó Nagycenk Beszélõ
Kõemlékei Alapítvány pótolja a
kivágott fát - mondja Horváth Rezsõ,
a park megálmodója - de ez csak a talaj
vizsgálata, cseréje után történhet meg.
Horváth Rezsõ és Huiber Edit szeretnék
a fa egy szeletét megõrizni. - A metszeten,
melyet terveink szerint a rekreációs
parkban állítunk ki, bejelöljük majd a
fa élete során történt jelentõsebb helyi
és országos történelmi eseményeket.
Így állítunk emléket a sajnálatos módon
élete derekán elpusztult vérbükknek –
tette hozzá a történész.

Helytörténeti Kör
A Környei Attila Helytörténeti Kör
következõ összejövetele április 15-én
kedden 16 órakor lesz a Könyvtár
olvasótermében.
Téma: Régészet (földtörténet,
mezolitvadászok, neolitikum,
rézkor, bronzkor, vaskor, rómaiak,
népvándorlás (hunok,avarok))
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Önkormányzati hírek
Széchenyi Akadémia 2014

MEGHÍVÓ
SZÉCHENYI ISTVÁN
HALÁLÁNAK 154. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL
TARTOTT MEGEMLÉKEZÉSRE

NAGYCENK,
ÁPRILIS 8. 14.00 ÓRA
SZÉCHENYI TÉR
Köszöntõ:
Csorba János
polgármester
Közremûködnek a
Nagycenki Széchenyi István
Általános iskola tanulói
A megemlékezés
koszorúzással zárul.

BOLHAPIAC
a Tornacsarnoknál
március 16., vasárnap 8-11 h

Az Országos Széchenyi Kör az idei
évben is megrendezi hagyományos
tavaszi rendezvénysorozatát.
Az akadémia elõadási a
Széchenyi kastélyban lesznek.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

Program:
április 9. szerda

14.00: Megnyitó, üdvözlés, program
ismertetése
Péchy Mária, Széchenyi Kör elnöke
14.30: Mit kapott gróf Széchenyi István
a szülõi háztól
dr. Aczél Eszter, megbízott igazgató
történész-szakmuzeológus
április 10. csütörtök
9.30: Széchenyi és a Tisza-szabályozás
dr. Szlávik Lajos
Magyar Hidrológiai társaság elnöke
11.00: Széchenyi és a magyar vízügyek
Fejér László vízépítõ mérnök,
politológus, technikatörténész
13.00: ebéd - Platán étterem
14.30: Egy kiállítás megújul
bepillantás a muzeológusok munkájába
16.00: Duna-völgy vízgazdálkodása
dr. Buzás Zsuzsa hidrológus
este filmvetítés

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....

A kisállatvásárral egyidõben
bolhapiacot szervezünk
a tornacsarnok mellett, szabadtéren.
Elõzetes bejelentkezés nem szükséges,
korlátozott számban asztalokat biztosítunk.
Asztalfoglalás érkezési sorrendben.
Helypénz nincs.

április 12. szombat
9.30: Korai hitélmények Széchenyi
útkeresõ idõszakában
Bartusz - Dobosi László
tanár, író, Irodalmi Páholy
folyóirat alapítója, fõszerkesztõje
11.00:Széchenyi István gyermekei
dr. Horváth Attila történész-jogász
ELTE JTK tanszékvezetõ
14.00: Kirándulás Fertõdre
este: vetélkedõ, játék
Papp Éva könyvtáros
április 13. vasárnap
9.30: Széchenyi Kultusz
1860-tól napjainkig
dr. Radnóti Klára
történész-szakmuzeológus
11.00: zárás, oklevelek átadása

Tavaszi játszóház
Április 5-én, szombaton 10 órától
tavaszi, húsvétra készülõdõ játszóház
felnõtteknek és gyerekeknek a Kézmûves
Kör szervezésében a Polgármesteri
hivatalban.
Vitézi Rendért Érdemérmet
kapott vitéz ifj. Vesszõ István
A Vitézi Rend Kárpát-Medencei
Kormányzóságának Vitézi Széke a Vitézi
Rend és a magyarság érdekében
kifejtett odaadó munkájáért a Vitézi
Rendért Érdemérmet adományozta vitéz
ifj. Vesszõ Istvánnak, akit egyúttal vitézi
õrmesternek.
neveztek
ki.
Gratulálunk, és Pista bácsinak további
jó munkát kívánunk!

A kirakodókat és az érdeklõdõket,
vásárlókat egyaránt szeretettel várjuk!
A továbbiakban az év során minden
kisállatvásárral egyidõben bolhapiac
is lesz!
A szervezõk nevében :
Benke Éva (00 36 30 95 95 637)

április 11. péntek
9.30: Agrárkérdés a reformkortól napjainkig
Dr.Dr.h.c.Nagy Frigyes PhD
földmûvelésügyi miniszter
egyetemi tanár
10.30: Lovakrul - elõadás
13.00: ebéd - Platán étterem
14.30: Séta Nagycenken
16.00: Nagycenk és környéke
mezõgazdaságának múltja és jelene
Lex Ernõ mezõgazdasági mérnök

Véradás
Március eleji túránkon a
csillagvirágoknál jártunk.

A következõ véradás
április
28-án,
pénteken délután lesz
az általános iskolában.

Hírek, információk
Egyházközségi hírek
Jótékonysági bál
Az elmúlt évben hagyományteremtõ
jelleggel szervezte meg a Nagycenki
Egyházközség az Önkormányzattal
együttmûködve elsõ Jótékonysági bál-ját.
Annak bevétele a templom belsõ festésére
került felhasználásra. Elmondhatjuk, hogy
nagylelkû adományaiknak eredményeként
ma már kívül-belül megszépült templomunk
fogadja a híveket és a látogatókat.
Az utóbbi két évben megszépült kívül-belül
a templom, az elõtte lévõ Széchenyi tér,
a Mauzóleum, a temetõ bejárati útja.
Ebbõl a felújítási munkából a plébánia
épülete kimaradt. Pedig ezzel lenne teljes
és komplett a Széchenyi tér és a hozzá
kapcsolódó épületegyüttes. Ezért a
Nagycenki Egyházközség a következõ évek
fontos, és tovább nem odázható feladatának
a plébánia épületének teljes felújítását
tûzte ki céljául. Szükség van a tetõszerkezet
és cserép, külsõ és belsõ nyílászárók
cseréjére, utólagos szigetelés biztosítására,
vakolásra, festésre, vizesblokk és fûtési
rendszer korszerûsítésére.
Ebben az esztendõben az Egyházközség ezt
a munkát szeretné megkezdeni, melyet
megfelelõ anyagi forrás hiányában csak
részletekben tud felvállalni.

Ezt a célt szolgálta a március 1-én
megrendezésre került II. Jótékonysági bál.
Hálásan köszönjük a sok-sok tombola
és egyéb felajánlást, a támogatói jegyek
vásárlását, a bál szervezésében és
lebonyolításában önzetlenül végzett
munkát és a nagy számú részvételt.
A jó Isten sokszorosan fizesse vissza
minden érintettnek. Mindezek
hozzájárultak ahhoz, hogy egy jól sikerült
és nem utolsó sorban anyagiakban is
eredményes bált tudhatunk magunk mögött,
hiszen a bál tiszta bevétele 573.000 Ft lett.
A nagycenkiek mint már annyiszor az
utóbbi években most is megmutatták
nagylelkûségüket és összefogásukat egy
jó ügy érdekében. Megvalósítottuk a
meghívó jelmondatának választott
Széchenyi idézetet: „ Fogjunk tehát sokan egy
dologhoz: tegyen érte ki-ki, amennyit tehet.”

Egyházi hozzájárulás
Tájékoztatjuk a kedves Híveket, hogy a
2014. évi egyházi hozzájárulás összege nem
változott az elõzõ évhez képest, 4.000 Ft/fõ/év.
2014. március 22-én (szombaton) 10-12
és 16-18 óra között lehetõséget biztosítunk
arra, hogy az egyházi hozzájárulást a
plébánián befizethessék.

Bûnmegelõzési tanácsok nem csak idõsebbeknek - 2. rész
Gépkocsi feltörések leggyakrabban
akkor történnek, ha a tulajdonos értékeket
hagy az utastérben. Elég csak pár percre
a boltba bemenni, esetleg az óvodába,
iskolába beszaladni a gyerekért, az
utastérben látható helyen hagyott táska
vagy más érték már nincs biztonságban.
A parkoló gépkocsi utasterében még egy
üres táska vagy tárca is csábíthatja a
potenciális elkövetõt, hiszen õ nem
tudhatja, hogy abban van-e valami.
Ha ilyen esetben lopási kár nem is lesz,
a jármû ablakának betörésével okozott
rongálási kár jelentõs lehet.
NE HAGYJANAK ÉRTÉKET
GÉPKOCSIJUKBAN !
Személyes iratokat, pénzt, bankkártyát,
és a gépjármû okmányait soha
ne hagyják a gépjármûben!
Ne hagyjanak értékes csomagot, táskát,
mobiltelefont, GPS-t, laptopot és egyéb
értékes mûszaki cikket az utastérben,
vagy egyéb látható helyen!

Kérjük, hogy lehetõség szerint minél többen
rendezzék ezen a napon a befizetést, melyet
ezúton is köszönünk. Szeretettel várjuk a
kedves Híveket. A fenti napon kívül át lehet
utalni a Takarékszövetkezetnél a Plébániahivatal
egyszámlájára, vagy be lehet fizetni Schiffer
Istvánné Jankánál, vagy Horváth Jánosné Jutkánál.
Köszönjük, aki mielõbb rendezi az évi befizetést.
Egyházközség
P. Kovács Csaba Albert
Képviselõ Testülete
OCD plébános

A fiatalok is ott voltak a bálon

Nyugdíjasklub

A nagycenki Nefelejcs Nyugdíjasklub
Az ülések alatti helyek és a kesztyûtartó 2014.03.25-én, kedden du. 4 órakor a
sem biztonságos, mivel ezeket a helyeket polgármesteri hivatal nagytermében tartja
is gyorsan „átnézik” az elkövetõk.
következõ összejövetelét. Vendégünk lesz
Albert atya, aki külföldi szolgálatáról mesél.
Mindig zárják be a gépjármû összes
Mindenkit szeretettel várunk!
ajtaját, az ablakokat húzzák fel,
kapcsolják be a riasztót akkor is, ha csak
pár percre szállnak ki! Bevásárláskor
a személyes dolgaikat tartalmazó
táskájukat, tárcájukat az autóban
pakolás idején se hagyják õrizetlenül!
Kiszállás után ellenõrizzék a gépjármû
lezárt állapotát! (elõfordulhat, hogy
valamelyik ajtó nem megfelelõen lett
becsukva, így hiába a zárás, az ajtó
nyitva maradt).

A biztonság sok esetben csupán
óvatosság, és odafigyelés kérdése,
és nem kerül semmibe.
Vigyázzon értékeire,
ne adjon esélyt a tolvajoknak!

A nyugdíjasklub farsangján
vidám volt a hangulat...

Egészségrõl, betegségrõl másként

Az egészségügyi elõadássorozat
következõ elõadása április 8-a, kedd
17 órakor a Pogármesteri hivatalban.
Téma:
Tegyük rendbe! Hitek és
Amennyiben mégis feltörték autóját, ne
nyúljon semmihez, mert a gépkocsit és tévhitek a természetes gyógymódokkal
annak környezetét a rendõrség vizsgálni kapcsolatban/1 : a méregtelenítés
fogja!
Nagycenki Polgárõrség Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Sport, aktuális
NYÁRI LOVAS TÁBOROK A
LOVASKÉPZÉSI KÖZPONTBAN
LEHET JELENTKEZNI, EGYÉNILEG
ÉS CSOPORTOKNAK IS
- Táborok:
GYEREK napközis lovas tábor:
2014. június 16-tól 20-ig,
június 30-tól július 4-ig,
július 28-tól augusztus 1-ig
GYEREK bentlakásos lovas táborok:
2014. június 23-tól 28-ig,
július 7-tõl 12-ig, augusztus 4-tõl 9-ig
FELNÕTT lovas tábor:
július 14-tõl 19-ig, aug. 11-tõl 16-ig
Programok:
tudásszintnek megfelelõ napi kétszeri
lovas oktatás, lovak és a lovas
felszerelések tisztítása, ápolása
kiegészítõ programok:
alapszintû kézmûves foglalkozások,
íjazás, szabadidõs játékok
A tábor infrastruktúrája:
A lovas oktatás és a szabadidõs
foglalkozások zárt, biztonságos területen
történnek, képzett lovas oktatókkal
és gyermekfelügyelõvel.
Kulturált étkezési és tisztálkodási
lehetõségek, angol WC áll rendelkezésre,
rossz idõ esetén fedeles lovarda és beltéri
tartózkodó helyiség biztosított.

Diákolimpia: asztalitenisz országos döntõ
A megyei versenyen
aratott gyõzelem
után a budapesti
országos döntõn
képviselte Nagycenket
és a megyét Horváth
Dominik és Szabó
Balázs. A rendkívül
erõs mezõnyben
derekasan küzdõttek,
szép gyõzelmeket
is szereztek, kevésen
múlt, ám végül nem
jutottak be a legjobb
8 csapat közé. Ezúton
is gratulálunk a
fiúknak és felkészítõ
tanáruknak, Lajber
Sándornak!

Az Aranypatak Horgászegyesület közleménye
Az Aranypatak Horgászegyesület március hónapban, minden csütörtökön
18-20 óráig a Dózsa körút 48-ban fogadóórát tart. A 2014-es évre vonatkozó
dokumentumokat, engedélyeket a tagok megvásárolhatják, illetve tagsági díjak
rendezésére is lehetõség van.

ÉRDEKLÕDÉS:
06/30/6676921 BIGE CSABÁNÁL
e-mail: szilkk@nyme.hu

Felhívás
Kérem a nagycenki lakosságot, hogy a
szemetet ne a vasútállomáson lévõ
kontérnerbe vigyék, mert azt az ott
lakók fizetik.
Köszönettel: Az egyik ott lakó

Hirdetés
Megbízható család kiadó családi
házat keres, hosszú távra.
Tel.: 20/4677-582
Az újságot írta és szerkesztette:
Benke Éva
tel:0036/30/9595637
e-mail: benke_eva@freemail.hu
Kiadja:
Nagycenk Önkormányzata

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk
Magyar Gyula - szül.: 1925
Fekete Gyuláné - szül.: 1947
Süte Jánosné - szül.: 1933

Gratulálunk!
Nagy Fanni (2014.02.07.)
Karner Júlia és Nagy Dávid kislánya
Zeltner Júlia (2014.02.25.)
Pozsgai Éva és Zeltner Csaba kislánya

