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Polgármesteri beszámoló

Tisztelt Nagycenkiek!
A 2017-es esztendõ önkormányzati
eseményeirõl szeretném Önöket
tájékoztatni, valamint néhány
közérdekû felhívást tenni Önök felé.
Az elõzõ év végi beszámolómban jelzett
fejlesztési elképzeléseinket a képviselõ
testület a 2017-es költségvetési
rendeletében elfogadta. Fedezetül az
elõzõ évi 60 millió forint tartalékot és
a kialakuló önkormányzati tulajdonú
építési telkek, értékesítésébõl
származó bevételeket rögzítette.
Ennek megfelelõen az év elején
megkezdõdött a Kövesmezõn 43 db
új építési telek közmûvesítése,
illetve utcasorok kialakítása.
A víz- és csatorna közmû kiépítésre
került, mûszaki átadása megtörtént.
Szintén befejezõdött az útalappal
ellátott utcasorok kialakítása.
A számlák kifizetésre kerültek,
a végösszeg 50 millió forint volt.
A 43 db telek villany és gáz
közmûvesítés költségét - összesen 32
millió forintot - a két szolgáltatónak,
az EON-nak és az ÉGÁZ-nak kifizettük.
A tervezést és a kivitelezést 2018 június
végi határidõvel õk fogják elvégezni.
Ez a falu életében lehet, hogy nem
látványos, de a jövõje szempontjából
igenis nagyon fontos beruházás így
összsen 82 millió forintba került.
A kialakított telkeket már hirdetjük,
megkezdtük az értékesítést 7500 forint
+ 27%
Áfa négyzetméter áron,
átlagban 650m2 alapterülettel.
A Dózsa krt-on tavalyi évben
megvásárolt 260/2 hrsz-ú területbõl az
idén kialakítottunk7 db építési telket,
egyet már értékesítettünk is, a közmûvek
telekhatáron belüli bekötése az értékesítés
után történik majd meg.

A két területen lévõ telkek össz nettó értéke 230 millió forint, ami fedezetül
szolgál majd a falu égetõen szükséges beruházásai nagy részéhez.
Felsorolnám ezeket a szükséges fejlesztéseket és a tervezett költségeket.
Fejlesztés
Várható költség
Gyár utca teljes felújítás
40 millió
Szigetvári szennyvíz átemelõ építése
25 millió
Eperfa sor Soproni utca vége útépítés
15 millió
A posta utáni parkoló felújítása
35 millió
Iskola felújítási pályázat önrész
30 millió
Járda építés
50 millió
Egészségház felújítás ( ha nem nyer a pályázatunk)
30 millió
Temetõ felújítás
10 millió
Lakópark utcáinak aszfaltozása
40 millió
Sportcsarnok felújítási pályázat önrész
15 millió
Összesen
290 millió ft
Véleményem szerint 3 év alatt a felsorolt a minél nagyobb bevétel elérése.
fejlesztéseket meg lehet valósítani. Ezért türelemmel kivárjuk a vásárlási
A hiányzó 60 millió forintot a helyi szándékokat. Türelmet kérek Önöktõl is.
adóbevételeinkbõl tudjuk fedezni, Az önerõs fejlesztési lehetõségeinket
ez évi 20 millió forintot jelent, elemezve, én egy teljesen pozitív
amit teljesen reálisnak tartok. jövõképet látok. A pozitív jövõképet
A felsorolt fejlesztésekbõl az elsõ hármat erõsíti az a megyei és állami elismerés,
már az idei költségvetésbe betettük. amely két nagy pályázat támogatásában
Az elõzõ évi telek értékesítési hullám valósult meg.
az idei évben jelentõsen csökkent, Támogatást nyert az óvodánk
ezért elõfordulhat, hogy a betervezett t e l j e s f e l ú j í t á s a , b õ v í t é s e .
fejlesztéseket nem tudjuk az idei évben Emelet ráépítés történik 120 m2
megvalósítani. A telekértékesítés nagyságban, a teljes gépészet kicserélésre
bevételei csak fejlesztési célra kerül, csoportszobák, folyósok, konyha
használhatók fel, így a lassan befolyó padlózata, nyílászárói szintén kicserélésre
telekbevételeket gyûjtjük, és amikor
kerülnek. Az udvari tároló épület
rendelkezésre áll egy beruházás
elbontásra
kerül, helyette egy teljesen
költsége, azonnal elkezdjük.
A telek vásárlási szándék csökkenésének új épület épül, udvar térkövezés, új
több oka is lehet, elõfordulhat, hogy kerítés az iskola felõli oldalon és egy új
az eladási ár felemelése is ezek közé gépkocsi lejáró valósul meg. A teljes
tartozik. Az önkormányzati vagyonnal épület külsõ szigetelése és homlokzati
való felelõs gazdálkodás alapján, csak vakolása, külsõ és belsõ festése történik
egy szempont lehet a meghatározó, meg 94 millió ft pályázati pénzbõl.

Önkormányzati hírek
Szintén támogatást nyert a Peresztegi
Önkormányzattal közösen benyújtott
Pereszteg- Nagycenk kerékpárút
pályázatunk. Peresztegen belül épül
egy kerékpár út egy híddal, amely
összeköti a két település részt, ezzel
biztosítva a biztonságos gyalogos és
kerékpáros közlekedést. Pereszteg
Nagycenk között 1,4 km hosszú 3,2
méter széles nagy terhelést bíró
útalappal ellátott kerékpárút épül,
melyet korlátozott számban gépjármû
forgalomra is lehet használni. A két
településnek a jövõje szempontjából
nagy lehetõség ez az út ( egészségügy,
oktatás, sport, kulturális élet).A pályázat
298 millió ft támogatást nyert.
Mindkét pályázatnál aláírtuk a
támogatási szerzõdést, az idei évben az
adminisztrációs feladatokat végezzük
el, megvalósíthatósági tanulmány,
engedélyes és kiviteli tervek elkészítése
engedélyeztetése, közbeszerzési eljárás
lebonyolítása. Az építési munkákat
jövõ évben tervezzük elvégeztetni 2018
-ban szeretnénk a pályázatokat lezárni.
A pályázatok 100% -os támogatottságúak.
További négy pályázatunk vár elbírálásra:
Egészségház teljes felújítás 65 millió
forint értékben, ez is 100% támogatású,
Amennyiben nyerne, akkor az önerõs
fejlesztéseknél jelzett 30 millió
forintra nem volna szükség.
Iskola felújítás 75 millió forint értékben,
ez egy vidékfejlesztési pályázat, itt a
max. támogatás 50 millió forint.
Amennyiben nyer a pályázat akkor
a fennmaradó 25 milliót hozzá tesszük
önerõbõl, ha nem nyer, akkor 30 millió
forintból egy csökkentett tartalmú felújítást
végzünk el az iskolánkon saját forrásból.
Sportcsarnok felújítás: ezt a
Nagycenki Sportegyesület Labdarúgó
Szakosztálya pályázza a Magyar
Labdarúgó Szövetségnél 45 millió forint
értékben. Itt 30%-os az önrész, így a
tervezéssel együtt 15 millió forintot
az önkormányzat tenne hozzá. Ezzel
a pályázattal a teljes vizesblokk és
gépészet kicserélésre kerülne,
átalakítással és egy új épületrész
építésével az öltözõk számát hárommal
növelni tudjuk, amire nagy szükség
van az utánpótlás nevelésnél.
Amennyiben nem nyer a pályázat, a
felújítás elmarad, késõbb valósul meg.

Az iskola melletti, leromlott állapotú,
jellegtelen formájú vizesblokkból
szeretnénk többfunkciós próbatermet
létrehozni. Teljes homlokzati felújítás,
egy nyeregtetõ vörös kerámia cserép
fedéssel, teljes belsõ átalakítás a 20
millió forintos pályázat tartalma.
Ezzel a fejlesztéssel szeretnénk otthont
adni a néptáncosoknak, egyházi
kórusnak, nyugdíjas klubnak, iskolai,
óvodai kisebb rendezvényeknek.
Mellékesen a falu központnak is
nevezhetõ Széchenyi-tér egy szép
épülettel gazdagodna.
Önkormányzatunk az
Önkéntes
Tûzoltó Egyesületünk kérésére,
javaslatára egy új õrs építésébe kezdett
a Fertõbozi úton, a képviselõ testület
egyhangú támogatásával. A tervek
elkészülte után, értékesítésre kerül a
Dózsa krt-on lévõ õrs épülete a
garázzsal együtt. Az ingatlant
értékbecslés alapján, licit útján fogjuk
eladni, amennyiben valakit érdekel,
akkor a jegyzõ asszonynál vagy nálam
lehet érdeklõdni. Az értékesítésért kapott
bevételbõl fogjuk az új õrsöt kialakítani.
A bekerülési költségek csökkentésére
az egyesület tagjai egyes szakipari
munkákat saját maguk elvégeznek.
Ezen felül, az elmúlt évek során
pályázatokon nyert támogatásaikat
most erre a beruházásra fordítják.
Mindezek alapján biztos vagyok benne,
nagyon mozgalmas évek következnek.
Ezek a fejlesztések az Önök komfort
érzetét növelik, jobb lesz itt élni,
a megvalósítási idõszakban viszont
nagy lesz a felfordulás, ami miatt
elõre is kérem a türelmüket.
Az elkövetkezõ években még a faluban
lesz egy 3,5 milliárdos kastély felújítás
és M85 gyorsforgalmi út építés is amihez
szintén szükséges lesz az itt élõk alázata.

Így szépül meg az iskola melletti épület,
ha nyer a próbaterem kialakítására
beadott pályázat

Ilyen nagyságrendû fejlesztésre
ilyen rövid idõ alatt
a falunk
életében még nem volt példa.
Néhány nagyon fontos, a közösségünk
mindennapjait befolyásoló, észrevételt,
kérést szeretnék még Önökkel közölni.
Égetés: az országos tûzvédelmi
szabályzat lehetõséget ad az
önkormányzatoknak, hogy saját
rendeletükben engedjék vagy ne
engedjék és szabályozzák a tûzgyújtást.
Önkormányzatunk a 25/2012 (XI.11,)
rendeletében engedélyezi és szabályozza
az avar és kerti hulladékok nyílttéri
égetését. Szigorúan tilos bármilyen
ipari eredetû anyag égetése. Nagyon
sok panasz érkezett az égetéssekkel
kapcsolatosan, - zöld hulladék, szeles
idõ, környezetre veszélyes anyagok,
közel a szomszéd növényeihez és
sorolhatnám- kérem legyünk
tekintettel egymásra. Azért hoztunk
engedékeny rendeletet, hogy
mindenkinek lehetõsége legyen elégetni
a kertekben keletkezõ hulladékot,
kérem tartsák be az írott és íratlan
szabályokat.

A tornacsarnok látványterve az új vizesblokkal. Sikeres
pályázat estetén 2018-ban valósulhat meg a bõvítés.

Önkormányzati hírek

Polgármesteri beszámoló -folytatás

Közmûvelõdés

Széchenyi Emlékhelyek Túra - Több mint 130 részt vevõ

Közvilágítás hiba bejelentés: az utóbbi
hetek viharos idõjárásának
következményeként több utcában
megszûnt a közvilágítás, hivatalunk
errõl csak napokkal késõbb kapott
információt. Azonnal intézkedtünk és
még aznap megjavították. Kérem
Önöket, amikor észlelik a hibát,
hivatali idõben a 99/360-012-es
telefonon jelezzék kollégánknak,
aki intézkedik, és így elkerüljük, hogy
napokig sötétek legyenek az utcák.
Ugyanez vonatkozik egyes lámpatestek
meghibásodására, átalány díjas javítási
szerzõdésünk van a szolgáltatóval, így nem
okoz gondot a javításuk, csak tudjunk róla.
Útpadka, ingatlanok elõtti közterület:
nagyon örömteli és köszönni való, hogy
az egész faluban rendezettek, szépek a
házak elõtti árkok, padkák, elõkertek.
Ezeket Önök sok munkával és sok
anyagi ráfordítással gondozzák. Minden
tiszteletem az Önöké, az is érthetõ, hogy
féltik és próbálják ezeket védeni. Ennek
ellenére fel kell hívnom a figyelmüket,
hogy az úttest melletti padkára elhelyezett
védõ kövek, rudak, rönkök baleset
veszélyesek. Ezeket tisztelettel kérem
távolítsák el, mindannyiunk érdekében.
Településképi Arculati Kézikönyv:
Törvényi elõírás, hogy minden
önkormányzatnak Településképi Arculati
Kézikönyvet kell készítenie. A
továbbiakban majd ez a kézikönyv fogja
meghatározni az építendõ, átalakítandó,
felújítandó épületek, kerítések, utcaképi
formáját, színét, anyagát. Ezt a
kézikönyvet egy fõépítész és egy település
tervezõ bevonásával kell elkészíteni.
A kézikönyv elkészítésének folyamán
kétszer lakossági fórumot kell tartani,
ahol be kell gyûjteni az itt élõk
véleményét és lehetõség szerint beépíteni
az anyagba. Nagyon fontosnak tartom,
hogy a falunk érdekében egy jól átgondolt,
nem túlszabályozott, de a jó ízlést és a
település tradícióit
szem elõtt tartó
kézikönyv készüljön. Ebben a munkában
kérem az Önök segítségét, töltsék ki a
mellékelt kérdõívet és jöjjenek el a
lakossági fórumra. A meghívó itt az
újságban olvasható.
Csorba János - polgármester

A részt vevõk egy csoportja indul az
Alkotóháztól.
Idén is sikeres volt a második
alkalommal, április 8-án, Széchenyi
István halálának évfordulóján
megrendezett Széchenyi Emlékhelyek
Túra. A 10 vagy 20 kilométeres távon
a sportolni vágyók megismerkedhettek
és végigjárhatták a Széchenyi család
emlékhelyeit Nagycenken és környékén.

A 134 regisztrált induló között a helyi
családok, fiatalok, baráti társaságok
mellett a szomszédos falvakból, Sopronból,
sõt még Szlovákiából is érkeztek túrázók.
Ezúton szeretnénk megköszönni
a lebonyolításban résztvevõk munkáját.
Pölcz Zoltán és a Friends of Europe
Nagycenk Egyesület

Meghívó - Lakossági tájékoztató
Tisztelt Lakosság!
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete nevében
tisztelettel meghívom a Nagycenki lakosokat
a Települési Arculati Kézikönyv elkészítésével kapcsolatos
lakossági tájékoztatásra
2017. június 13-án, kedden 18 órára
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
Díszterem Nagycenk, Gyár u. 2 . sz. alatt.
Megtisztelõ jelenlétére számítok,
mivel a kézikönyvelkészítésénél fontos a helyben élõk véleménye.
Kérem ezért, hogy a mellékelt kérdõívet kitöltve hozza magával,
vagy legkésõbb a fórumot követõ 8 napon belül ( 2017. június 21-éig )
a Községházán elhelyezett gyûjtõdobozba dobja be,
illetve a munkatársaknak adja át.
Csorba János
polgármester

Közmûvelõdés
Egészségügyi aktualítások
Fókuszban az agyhártyagyulladás és
annak kórokozója a nieningococcus
A meningococcus betegség egyike azoknak
a gyorsan terjedõ, elõre nem megjósolható
kimenetelû kórképeknek, amelyek az
egyént és a közösséget is sújthatják.
A betegség a bakteriális fertõzések vezetõ
haláloka a gyermek és fiatal felnõttek
körében. A drámaian gyors lefolyás
keveset változott az intenzív therápia és
az antibiotikus kezelés fejlõdése ellenére,
mert az endotoxin okozta keringési
összeomlás szinte befolyásolhatatlan.
A Neisseria meningititidis egy Gram negatív
diplococcus. A baktérium polyszacharid
tokja alapján 13 szerocsoport különíthetõ
el, amelyek közül az A-,B-,C-,W 135 és Y
szerocsoport felelõs a megbetegedések
nagy többségéért. Európában elsõsorban
a B-és C-szerocsoport a domináns.
A baktérium cseppfertõzéssel terjed,
amelyben az orr-garat hordozásnak
jelentõs szerepe van. A tünetmentes
hordozás önmagában nem jelent betegséget,
de egy járvány kiinduló pontja lehet.
Immunológiai éretlenségük folytán a
legfogékonyabb csoport a 0-4 éves
korosztály.

A serdülõk és fiatal felnõttek
korosztálya egy másik érintett csoport
/kollégium, katonaság, diákotthon, tömeg
fesztiválok, közös pohár, intim kontaktus/.
A meningococcus fertõzés éghajlatunkon
fõleg a téli, kora tavaszi idõszakban fordul
elõ az influenza szezonnal párhuzamosan.
Az influenza A vírus elõsegíti a baktérium
sejtekbe jutását és megtelepedését. A
véráramba került baktériumok megfelelõ
ellenanyag hiányában igen gyorsan
szaporodnak és terjednek. A baktérium
sejtfalából apró hólyagok formájában óriási
mennyiségû endotoxin kerül a vérbe, súlyos
endothelsérülést, kis vérrögöket, vérzéseket,
majd keringés összeomlását,
szervkárosodásokat, szervi elégtelenséget
okozva. A baktérium az agyhártyákon
megtapadva szaporodik a gyulladásos
sejtes belépnek a liquor térbe, idegrendszeri
károsodást, idegsejtpusztulást, agyi vizenyõt
okoznak. A klinikai kép uralhatatlan
sokszervi elégtelenséget eredményez.
A meningococcus sepsis az egyik
legsúlyosabb, akár néhány órán belül
is halálhoz vezetõ kórfolyamat.
Klinikai kép: A betegség korai fázisában
nem könnyû megkülönböztetni a
betegséget egy vírusfertõzéstõl. A

Iskolai hírek

Nyugdíjas klub

Év végi programok
Kulturális bemutató
A hagyományos év végi
programunkra idén
június 12-én,
hétfõn 16 órakor kerül sor
a Községháza dísztermében.
Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

Ballagás és évzáró
A ballagással egybekötött
tanévzáró ünnepség
2017. június 17-én,
szombaton 9 órakor kezdõdik az
utolsó osztályfõnöki órával a
nyolcadikasok számára, majd
10 órától a tornacsarnokban
történik a ballagók búcsúztatása
és a tanév lezárása.

Felhívás
A nagycenki Nefelejcs Nyugdíjasklub
hangszeres kísérethez keres
vállalkozókedvû amatõr zenészeket.
A klub tagjai örömmel
tanulnak és adnak elõ nótákat,
dalokat, és szükségük lenne ehhez
hangszeres kísérõ(k)re.
Bármilyen hangszer szóba jöhet.
Aki kedvet érez ehhez, kérjük vegye
fel a kapcsolatot Pölcz Ildikó
klubvezetõvel! Telefonszám:
00 36 20 55 36 286.

tragikus kimenetelû eseteket már az elsõ
24 órában elveszíthetjük. A klasszikus
tünetek láz, tarkókötöttség, bõrkiütés,
tudatzavar, fejfájás, koncentráció képesség
hanyatlása, szomj úságérzés már az
endotoxinsokk következményei.
Védõoltás: A meningococcus fertõzés
megelõzésének egyetlen hatékony
módja a védõoltás. Az A-,C-,W 135 és
Y szerocsoport ellen poliszacharid alapú
konjugált vakcina áll rendelkezésre.
A B-szerocsoport elleni védõoltás
rekombináns technológiával négy
különbözõ antigént tartalmaz és az
Európában reprezentatív B törzsek
73-83 százalékát lefedi.
Hazai információk a betegségrõl
2016-ben 47 megbetegedést jelentettek
az OEK Járványügyi osztályának.
26-ot B, 13-t C. 4-t W szerocsoportú
N.meningitidis okozott. A többi betegnél
a diagnózist a klinikai kórismére alapozták.
Hét megbetegedés volt halálos
kimenetelû. 2-t B, 3-t C, 2-t W
szerocsoportú N. meningitidis okozott.
Mindenkinek jó egészséget kívánok!
Dr. Szakál Mária háziorvos

Meghívó
Szent László
emlékév
Kiállításmegnyitó
A Szent László-emlékév alkalmából
hirdette meg a Nagycenki Plébánia, a
felvidéki Pázmaneum Társulás és a Friends
of Europe Nagycenk Egyesület a „Fény lett
népének közepette” címû pályázatot,
melyre az emlékét õrzõ legendákhoz,
alakjához, relikviáihoz, emlékhelyeihez
kapcsolódó pályamunkákat vártak.
A pályázat eredményhirdetésére, és egyben
a beérkezett pályamûvekbõl nyíló kiállítás
megnyitójára az Alkotóházban kerül sor
június 24-én, szombaton 14.30 órai kezdettel.
A megnyitón beszédet mond Csorba János
polgármester és Szalai Gábor atya.
A kiállítás megnyitójára mindenkit
szeretettel várunk!

Közmûvelõdés
Széchenyi Béla: Az apai gondolat folytatója - Vízi sportok Magyarországon
Az életrajzi lexikonok szûkösen
emlékeznek meg a Legnagyobb
Magyar nem kisebb fiairól,
fõként csak jelentõsebb tetteikre
szorítkoznak. Így van ez az idõsebb
fiú Béla esetében is fõként csak a
jelentõsebb utazások, az amerikai é
s a kelet-ázsiai útja kerültek
elõtérbe. Azonban talán tényleg
legnagyobb tette a kelet ázsiai út
mellett számos olyan dolgot vitt
véghez õ is, amelyrõl érdemes
lenne megemlékezni. Rövid életútja:
180 éve február 3-án született
Széchenyi István és Aspangi Seiler
Crescentia grófnõ elsõ közös
gyermeke Pesten az Európa szállóban,
aki a keresztségben Béla István
Mária nevet kapta.Az eseményrõl
több bejegyzés olvasható a
büszke apa és aggódó férj naplójából:
„Reggel 1/2 6-kor nagy fájdalmak
fogják el Cr[escence]-t, 7 elõtt már
a világon is a gyermek.
Isten
hatalmas! Cr[escence] 8 hónap,
3o nap és 8 óra hosszat volt állapotos.
” (1837. 02. 03.) Másnapról pedig ezt
olvashatjuk. „12 óra tájban Béla
keresztelõje. Éppen esküvõnk
évfordulóján! ” A következõ napok
bejegyzéseiben is tájékoztatást kapunk
a kis jövevény és az anya állapotáról.
A gyermek éveket Cenken és
Pesten töltötte. A fiatal grófot a kor
szokásai szerint házitanítók
oktatták a különbözõ tantárgyakra
és francia-, olasz nyelvekre. Az
elemi ismereteket egy részét
Podhorszky Lajos (1815,
Feketelehota -1891, Párizs)
irányításával szerezte meg.
Podhorszky 1842 és 1848 között
állt a család szolgálatában és volt
a kisgróf nevelõje. Azonban nevelési
módszereivel, amelytõl a tettlegesség
sem állt távol, nem voltak megelégedve
ezért 1848-ban elbocsátották.
A tudós nevelõ jellemzését olvashatjuk
Széchenyi István Béla fiának írt
intelmeiben is.Podhorszky távozása
után Ligeti József orvosnövendék
vette át az ifjú új gróf tanulmányainak
irányítását. A gimnáziumi tárgyak
vizsgáit soproni tanárok elõtt tette le.

1918. december 12-én, a spanyolnátha hirtelen ragadta el. A cenki
Hársfasor végén lévõ kis ligeterdõbe
temették el, holtáig hûen szeretett
felesége mellé.
Vízi sportok Magyarországon

A gimnázium után elõbb 1854-1856
között, a boni és berlini
egyetemeken, majd Bécsben
jogi- és államtudományi
tanulmányokat folytatott. Tanulmányai
végeztével európai utazást tett
édesanyjával. Hazatérésük után
nagykorúsították és átvette a
gazdaság irányítását, és
bekapcsolódott a közéletbe.
1858-ban apja kérésére Ödönnel
utazta be Európát. Azzal az atyai
tanáccsal indultak útnak, hogy
„bármerre járnak, becsültessék
meg a magyar nevet”, továbbá
magyar öltözetet viseljenek, ebbõl
késõbb bonyodalmak is adódtak.
Az apai kívánsággal
angol fõúri
hölgyet vegyen feleségül ellentétben
1870. június 22-én nõül vette a
vépi birtokos, Erdõdy Lajos gyönyörû
leányát, Hanna (Johanna) grófnõt,
akinek korai halála (†1872) után
egy rövid idõre visszavonult. Az
utazások, vadászatok nagy szerepet
kaptak a gróf egész életében, e
mellett számos területen
tevékenykedett (ezekrõl, majd máskor).
A politikai életi munkásságának
elismerése, hogy 1900-ban koronaõri
tisztségre emelték. Errõl a korabeli
sajtó így írt „Mind közjogi
fontosságánál, mind nagy díszénél
fogva a legelõkelõbb állami méltóságok
közé tartozik a koronaõri állás, melyet
rendesen két fõnemes tölt be. …
a király és a törvényhozás bizalma
gróf Széchenyi Bélát emelte, kit úgy
tudományos, mint közéleti és
társadalmi tevékenységével szerzett
számos érdeme[!]ért országos tisztelet
környez.” (Vasárnapi Ujság,
1900.12.16.)

Széchenyi István vélhetõen a cenki
gyermekévei alatt ismerkedett meg
a közeli Fertõ-tavon a kor vízi
közlekedési eszközeivel. A csónak
használatát ismerte, hiszen az 1809
-es gyõriként ismert csata idején is
Komáromba csónakon vitte az
üzenetet. Késõbb utazásai során is
megfigyelte a vízijármûvek
közlekedését használhatóságát s
nem kerülte el figyelmét a kisebb
szállító eszközök használata sem.
A Keleti útja során is megfigyelte a
különbözõ vízijármûveket leírta
nemcsak a használatukat, hanem
felépítésüket is lejegyezte Naplójában.
Az 1821-22-es angliai útja során
Wesselényi báró útinaplóból tudjuk,
hogy nemcsak megcsodálták az
ifjúság fegyelmezett sportját, hanem
maguk is többször kipróbálták.
Wesselényi így írt errõl a sportról
„Mely szép dolog ezen izléssel
épült csolnakokkal a vizen játszadozni
s mely derék, mely erõtadó gyakorlás
s mozgás ez az ifjuságnak.” Az új
testedzés Széchenyinek annyira
megtetszett, hogy Angliából csónakot
és késõbb vitorláshajót is rendelt. Az
elsõ csónak érkezését Naplójában
is rögzíti. Az érkezést és másnapi
vízrebocsátását 1826. május 6-i
levelében közli barátjával,
Wesselényivel. A csónakról és
evezésrõl Naplójában is többször
megemlékezik, így megtudjuk azt is,
hogy nincs teljesen megelégedve
vele, talán azért, mint az augusztusi
bejegyzésbõl megtudjuk „Lord és
Lady Jersey megérkezett. Lord Villars.
Angol hajómon az evezõt fordítva
tartottam s tartottam volna talán egész
életemben, ha be nem következik
Lord Villars véletlen látogatása,
aki nekem ezt megmutatta.” Még
egy fontos bejegyzést olvasunk

Közmûvelõdés
Széchenyi Béla: Az apai gondolat folytatója - Vízi sportok Magyarországon
1827. május 16-án Bécsbõl két angol
barátjával, John Barneby-vel
és
Thomas Hallifax-szal leeveztek
Pozsonyba, az utat 3 óra 52 perc
alatt teljesítették. A csónak ekkor
a Louise nevet kapta. A másik
hajója a Juliett nevet kapta és az
1830-as al-dunai hajóutján is
szerepet kapott. Míg Louise egy
kétevezõs kormányos hajó, addig
a „Juliet, mely valamelyest
angolosan van felszerelve,
és a
4 angol evezõ, with bent blades, [
hajlított evezõlapáttal], igen nagy
gyönyörûségünkre szolgál . Úszunk,
és azután igen sokat evezünk.” írta
1830. június 25-én.Az evezés,
„Hajós Egylet” hazai meghonosítására
Széchenyi 1834-ben próbálkozott
elõször Pozsonyban, ez egy magán
csónakda volt. Hat évvel késõbb,
1840. november 16-án a királyhoz
fordul a „Budapesti Hajós Egylet”
alapítás ügyében, az egylet elsõ
ülése 1841. április 8-án volt.
1842-ben a pesti oldalon megépült a
„Csolnakda” is, amelyet Barabás
Miklós festménye meg is örökített
az utókor számára. Az egylet elsõ
hivatalos versenyt 1843. március
19-én tartották. A forradalom és az
azt követõ idõszak az Egylet
mûködésének is véget vetett. Az
Egylet újra ébredésében fontos
szerepet vállalt az idõsebb fiú Béla,
báró Vécsey József és gróf Károlyi
Gyula valamint Rosty Pál. Az egylet
megtartotta a Széchenyi István
választotta nevet, „Budapesti
Hajós Egylet”. Az elsõ közgyûlést
1861. április 20-án tartották, ahol
a korelnök gróf Waldstein János
(1809-1876) volt, aki Széchenyi
al-dunai hajóútján a társa volt.
E alakuló gyûlésrõl részletesen
olvashatunk a Vadász- és Versenylap
1861. május 10-i számában. A június
8-i jegyzõkönyve szerint az egylet
6 hajóval rendelkezik. „Széchenyi
István 8 evezõs; Anna Clarisse 6 evds;
Üstökös 4 evds; Csillag 4 evds;
Ferry (gróf Nádasdy Ferenczé) 3
pár rövid evds; Tündér, (gr. Széchenyi
Béláé) 2 pár r. evds.”

E mellett az egylet egy „Csolnakda”
felállítását is elhatározta, amelynek
megfelelõ helyet keres. Az egylet
tagsága szép számmal gyarapodott
és sorra alakultak a különbözõ
hajós egyletek. Az elsõ versenyeket
1863. április 16-án rendezték
Pozsonyban, majd június 8-án
Budapesten, erre 30000 ember
volt kíváncsi, ezután rendszeresen
rendeztek versenyeket,amelyrõl
folyamatosan tudósítottak a korabeli
lapok.1863-ben Birly István
(1824-1897) és Rosti Pál
(1830-1874) az Északi-tengertõl
Pestig eveztek. Az útjukról egy
album is megjelent Csolnak-Út
Rotterdamtól Pestig címmel. A pesti
Csolnakdába történõ
megérkezésüket Birly István meg
is örökítette a képhez tartozó
leírás: „Esti jelenet. Rosty
Pál és Birly István megérkezése
a pesti csónakdába az Ellida nevû
evezõsõn Rotterdam és Pest
között megtett túra végén.
Mellettük az eléjük kievezõ
Széchenyi Ödön a Sympathy nevû
hajójában. A fogadásukra
kiérkezett elõkelõségek a csónakház
bejáratánál.” (A kép megtekinthetõ
a kiállításban.) Az egyletek
történetéhez még azt is meg kell

említenünk, hogy árvizek esetén,
mint komoly szerepet vállaltak
a mentésben.Végül egy rövid hír
jelent meg a Vasárnapi Újság 1
866. január 7-i számában „
(Egy öreg angol szolga,) Mr. John,
kit 30 évvel ezelõtt gróf Széchenyi
István hozott magával Pestre
Angolországból, s ki az utóbbi
években a budapesti csónak-egylet
csónakházának felügyelõje volt,
karácsony este Fóthon, hová
az ünnepeket honfitársai közt
tölteni kirándult, mulatság közben
rögtön meghalt. Hosszas
és hû szolgálatainak elismeréséül
koporsóját jóltevõjének fiai gr.
Széchenyi Béla és Ödön
is kikisérték az örök nyugalom
helyére.” Talán „Deme John”-ról
lehet szó, akit Viszota Gyula
a Csónakda felügyelõjének említ.)
Huiber Edit - történész
(felhasznált irodalom: Bártfai Szabó László:
Sárvár felsõvidéki Széchényi család története
III.; Széchenyi István Napló; Széchenyi István
Levelei; Wesselényi Miklós Útinapló 1821-22;
Majláth Béla: Gróf Széchényi István levelei I.;
Vadász- és Versenylap; Vasárnapi Újság)
(következik Miként kerül egy fertõi vitorlás a
Balatonra, úszóegylet, korcsolyázás
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Tündérexpressz

Tízforrás fesztivál

Programjaink:
- 07.15. szombat, 07.18. kedd és
07.20. csütörtök:
Orgonakoncertek
A Szent István Plébániatemplomban
- 07.21. péntek: a Spiritus együttes
koncertje az Alkotóház udvarán
Segítõket keresünk!
Az idén június 17-én,
szombaton közlekedik
a nagycenki Tündérexpressz!
A rendezvény elõkészítéséhez,
lebonyolításához
keresünk önkéntes segítõket, jókedvû
nagymamákat, nagypapákat,

anyukákat, apukákat,
és természetesen aláírásért cserébe
közösségi szolgálatos fiatalokat.
Érdeklõdés, jelentkezés,
bõvebb információ:
Benke Éva
tel.:36306954049

Pályázati felhívás - Rajzpályázat
A nagycenki Tündérkör rajzpályázatot
hirdet óvodások és kisiskolások részére
A Fertõ-tó tündérei címmel
Ábrahám Zsuzsanna: Fertõ-parti mesék
címû könyve alapján.
A pályamunkákat A4-es méretben,
szabadon választott technikával
készíthetik a gyerekek.

A könyv beszerezhetõ az alexandra.hu
oldalon, vagy megtekinthetõ
a Könyvtárban nyitvatartási idõben.
Leadási határidõ: 2017. június 14., szerda
12 h a könyvtárban (Nagycenk, Gyár u. 2.)
Eredményhirdetés a Tündérexpresszen,
GySEV Kisvasút Skanzen,
06. 17., szombat 17 h

- 07.22. szombat:
XIV. Hársfa Fesztivál
az Alkotóház udvarán
- Vezetett túrák a Hársfasoron
- Kiállításmegnyitó az Alkotóházban
(A Zsirai Szociális Otthon lakóinak
alkotásaiból)
A programokról további
részletes tájékoztató hamarosan!
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

Sport
Nyári tábor

Közmûvelõdés
Családi nap az iskolában

Anyakönyvi hírek

Gratulálunk!
(2017. január és április között
született babák)
Major-Kander Anna (2017.01.08.)
Kander Eszter és Major Zsolt kislánya
Fõzõ Máté József (2017.01.13.)
Németh Babett és Fõzõ József kisfia
Kontor Barnabás (2017.01.19.)
Som Veronika és Kontor Balázs kisfia
Daradics Kristóf (2017.01.23.)
Horváth Barbara és Daradics László kisfia
Daradics Nimród (2017.01.23.)
Horváth Barbara és Daradics László kisfia
Schiffer Szofi (2017.02.06.)
Wiederschitz Csilla és Schiffer István kislánya
Gergely Léna Gerda (2017.02.10.)
Fábiánkovics Bianka és Gergely Tamás kislánya
Róbert Bence (2017.02.28.)
Bors Mónika és Róbert Balázs kisfia
Majsa Richárd (2017.03.27.)
Szõke Anikó s Majsa Péter kisfia

Búcsúzunk
Winkler Ferencné szül.: 1955
Tama Jenõné szül.: 1926
Buczkó Ferencné szül.: 1929
Lex Imréné szül.: 1934

Díjnyertes a Nagycenkrõl szóló kisfilm
Örömmel osztjuk meg a kerékpáros és
Fertõ-parti hírt, hogy a IV. Savaria
Filmszemlén (www.savariafilmszemle.hu)
díjat nyert alig 2 perces kisfilmünk,
amely a Fertõ-parti településeket
bemutató kerékpáros filmsorozat egyike:
Nagycenk biciklivel, pontosabban
mondva velocipéddel.A fesztiválon az
idén egy külön kategóriát hirdettek,
ahová kerékpáros mozikat vártak. A
zsûrizésben a filmes szakembereken
kívül Révész Máriusz, a kerékpározásért
felelõs kormánybiztos is részt vett.

A kisfilmet a soproni EndruMédia cég
készítette: kitalálta és egyberendezte
Szekeres Kriszta, lefilmezte és összevágta
Bazsó András és Cser Anett. A
mozgóképeken Nagycenk látványosságai
tûnnek fel két keréken megközelítve. A
felvételeken az elsõ magyar „kerékpározó”
(aki a kerékpár õsét elsõként hazánkba
hozta): Széchenyi gróf szerepében Kóra
Sándor látható. A filmben közremûködtek
még a cenki táncosok, ovisok és lovasok is.
A filmzenét Hoffer Péter szerezte. Nekik
is szól a gratuláció!

