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Közmûvelõdés

A Fertõ-táj idén ünnepli világörökséggé 
nyilvánításának 15. évfordulóját. 

A megnyitó Nagycenken 10 órai kezdettel 

a Széchenyi-emlékév tiszteletére. 
a Széchenyi-kastélyban lesz

FERTÕRÁKOS: Kõfejtés és kõfaragás 
SOPRON-BALF: Borászat és eszközeinek 

bemutatása a Weninger Pincészetben 
FERTÕBOZ: Nád aratás, nád osztályozás, 
nádazás bemutatása a Julianus völgyben

XV. Bodzavirág Fesztivál a Julianus völgyben
NAGYCENK: Szövés, cirokseprû 

készítés és kosárfonás az Alkotóházban 
Régi mesterségek szerszám kiállítása 

Helyszín: Nagycenk, Gráf-Mûhely
Nosztalgia fotózás korhû ruhákban és zsíros 

kenyér medvehagymával várja az érdeklõdõket. 
A Világörökség nap alkalmából a legalább 

3 másik helyszínen már járt résztvevõk 
ingyenesen tekinthetik meg a kastélyt. 
HIDEGSÉG: Hagyományos piktoros 

mesterség bemutatása aToronhegyi Pajtában 
FERTÕHOMOK: Kosárfonás, kemencés rétes 

és hagyományos kenyérsütés a Tájházban
HEGYKÕ: Kézi hímzés, csipkekészítés, 

csipke-kiállítás megtekintése a Csipkeházban
Halászat, régen: Hegykõ, Úsztató

Pálinka fõzés: „Egy csepp pálinka" üzem 
FERTÕSZÉPLAK: Illatdíszek és virágdíszek 

készítése a Lámpamúzeumban 
Virágdíszek, illatzsákok, gyógynövénycsokrok, 

pot - pouri készítése a Tájházakban
FERTÕD: Régészet és Kastélylátogatás 

SARRÓD: Patkolás bemutatása, lovaglási 
lehetõség a Széplak Lovasudvarban 

Szappanfõzés és mézeskalács készítés a Tájházban 
Szíjgyártó és nyerges mesterség a Lászlómajorban 

Programok  a  településeken:
A  programok  10  és  16.30  között l  látogathatók 

Záró rendezvény:  
18 óra, Fertõd

Kulturális és szolgáltató Központ

A Világörökség napra 
mindenkit szeretettel várunk!

A Friends of Europe Nagycenk Egyesület 
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

a Széchenyi Emlékév alkalmából meghirdetett
„Itt alkotni, teremteni kell” pályázatot

 bemutató kiállítás megnyitójára.
Idõpont: 2016 május 14., szombat 16:00 óra
Helyszín: Alkotóház Nagycenk, Kiscenki út 20.

A kiállítást megnyitja:
- Péchy Mária, az Országos Széchenyi Kör elnöke

- Csorba János, Nagycenk polgármestere
A rendezvény alkalmából kerül sor a 
nyertes pályázati munkák díjazására.

M E G H Í V Ó



Önkormányzati  hírek          

Iskolai  hírek  -  “Egy  kicsit  másképp” -  Projektnap

Az idei tanévben került sor iskolánkban 
elõször egy új oktatási forma kipróbálására: 
a projektoktatásra. Ez egy komplex téma, 
jelen esetben: ,,Széchenyi István és a 
reformkor” feldolgozása. Ennek során a 
téma meghatározása, a munkamenet 
megtervezése és megszervezése, a témával 
való foglalkozás, a munka eredményeinek 
létrehozása és bemutatása a gyerekek valódi 
(egyéni,  páros,  csoportos)  önálló  
tevékenységén alapult. A pedagógus feladata 
volt a gyerekek önállóságának helyet adni, 
ezt az önállóságot tanácsadóként segíteni. 
A tanulók, egy-egy témának a lehetõ legtöbb 
összefüggését és kapcsolódási pontját is 
felfedték. A passzív befogadó és feldolgozó 
magatartás helyett, a saját meglévõ képességek, 
viselkedésformák kipróbálására, és újak 
kialakítására törekedtek. A projektmódszer 
fõ értéke a munkafolyamat: a gondolkodási
folyamat, a gyakorlati tevékenységek 
megvalósítása során szerzett tapasztalatok, 
élmények szellemi és érzelmi hatása.
Iskolánk névadója elõtt tisztelegve az idei 
Széchenyi Emlékévben  2016. április 7-én 
szerveztük meg ezt. Tanulóink számára 
felelevenítettük a legnagyobb magyar,
reformkori politikus élettörténetét, tetteit, 
gondolatait. A programok sokasága során 
hangfelvétel készült, amelyen Széchenyi 
Istvántól fennmaradt idézeteket mondtak 
el a gyerekek. A felvételek hamarosan 
hallgathatóvá válnak iskolánk honlapján.

A nap közös elõadással (Széchenyi István 
munkássága) és ének tanulással (Örökségünk 
címû dal) indult a MTA-án a diákok számára. 
9 órától a tanítási órák korabeli helyszíneken 
zajlottak, így Landerer nyomdájában írás-, 
az MTA termében olvasás, történelem, a 
lóversenypályán testnevelés óra volt. A 
Pesti Kikötõben technikaórán ismerkedtek 
a gyerekek a gõzhajó mûködésével, a 
Nõegyletben földrajzi-, a kaszinóban pedig 
matematikaképzést kaptak a tanulók. A 
reformkor katonai hangulatát az iskola 
udvarán kialakított kaszárnya idézte meg. 
Megelevenedett  a  Pesti  Divatlap  
szerkesztõsége,  ahol  szerkesztõ  
munkatársként írtak újságot a cenki diákok.
A napi eseményekrõl, a Pesti Hírlap helyi 
tudósítója (iskolatitkárunk) készítette 
a fényképeket. A projektzáróról készült 
mosolygós gyermek arcok beszélnek 
ennek a napnak a sikerérõl. Ez egyben 
olyan fizetség is, melyet a pedagógusaink 
nem cserélnének el semmi másra!
Köszönöm  Iskolánk  valamennyi  
dolgozójának,  pedagógusának  a  
kiemelkedõ, magas színvonalú munkáját!
„Könyvekbõl és tekercsekbõl csak azt 
tanulja meg az ember, hogy bizonyos 
dolgokat meg lehet csinálni. A valódi 
tanulás megköveteli, hogy meg is tegye 
ezeket a dolgokat.” Frank Herbert

Hüse Gabriella
igazgató

További  képek:  http://cenksuli.honlapepito.hu/?modul=oldal&tartalom=1114285

A nagycenki óvodások nevében ezúton 
is szeretném megköszönni a jelmezbáli
tombola felajánlást, amelybõl a képen 
látható konyhabútorból vásárolhattuk 
két darabot a kiscsoport és a középsõ 
csoport részére.

Óvodai  hírek

Nemes Viktória óvodavezetõ

A közelmúltban rendezték meg a XVII. 
Diák Ki mit tud?-ot a Pro Kultúra Sopron 
Kft. szervezésében Sopronban. Ének 
kategóriában Élõ Csenge harmadik lett.

- Nagycenki Kiskórus néven indultak a mi 
lányaink a versenyen. A kórust, melynek 
tagjai Balázs Dóra, Wagner Zsófia, Élõ 
Csenge és Tóbiás Alexandra voltak, Rázó 
Emõke tanárnõ készítette fel. Csenge a 
kórus tagjaként és szólóban is indult. 
Nagyon büszke vagyok rá és az elért 
eredményre, hisz abban a kategóriában, 
melyben harmadik lett, az elsõ és a második 
helyet is egy-egy kórus szerezte meg – 
meséli Élõ Klaudia, Csenge édesanyja.
Sarkady Örkény Gábor, a rendezvény 
szervezõje elmondta, hogy a soproni és 
Sopron környéki általános iskolások számára 
kiírt versenyen 8 kategóriában összesen 58 
produkcióval indultak a gyerekek. Volt 
aerobic, modern tánc, ének, hangszeres 
zene, vers, próza, színjátszás kategória, és 
egy bûvész kislány is a színpadra lépett.
- A Nagycenki Kiskórus remekül szerepelt, 
nagyon szépen énekeltek a lányok! Külön 
köszönet Emõke néninek, Csenge nagyon 
szereti és - amennyire én meg tudom ítélni 
- szakmailag is csodás munkát végez – 
tette hozzá Élõ Klaudia.

Nagycenki siker 
a soproni diák Ki mit tud?-on

A  Nagycenki  Kiskórus



Közmûvelõdés

Széchenyi István az 1816-os évben igen csak 
elhanyagolta Naplóját, 1816. március 17-e és 1817 
május vége között nem is vezette. Az utókor 
számára ez évbõl csak két bejegyzés maradt fenn. 
Az év eseményeirõl azonban levelezésébõl 
kaphatunk némi információt. Ebbõl az is kiderül, 
hogy a gondolatait már ekkor többek között a hazai 
lótenyésztés fellendítése is foglalkoztatta. Az 1816-os 
évben idejének nagy részét Bécsben töltötte, de 
többször volt cenki birtokán is, illetve Pál bátyjánál 
a vasmegyei Apátin. Emellett idõzött gróf Hunyady 
Józsefnél, a nyitramegyei Ürményen és Holicson. 
Érdeklõdve vett részt Hunyadi gróf lóversenyein, 
de figyelemmel követte a simmeringi lóversenyeket 
is, ahol maga is futatott lovat. Angliában angol 
lovakat vásároltat magának, azonban lovait 
Angliából nem akarták kiengedni, ezért 1816. 
október 7-én Angliába utazott egy rövid tartózkodásra. 
A hazai lóállomány hanyatlására már Mária-Terézia 
is felfigyelt, de az elsõ hazai királyi ménesek 
megalapításáról fia, II. József tett intézkedéseket. 
Így elsõnek 1784-ben a mezõhegyesi ménes 
alapítását Csekonics József javaslatára, amely 1785 
nyarán kezdte meg mûködését, majd 1789-tõl 
Bábolnán Mezõhegyesnek fiókintézete létesült, 
amely kezdetben átmenõ, pihenõ és tápláló helyül 
szolgált, e mellett a tenyésztésbe is bekapcsolódott. 
Bábolna 1806-tól vált önálló ménesintézetté.
Wesselényi Miklós 1829-ban megjelent munkájából 
tudjuk, hogy az angol telivérek a hazai tenyésztésben 
már a XVIII. század második felében megjelentek, 
de tenyésztésüket és a hazai lóállományra ható 
nemesítõ hatást még nem tudták hasznosítani. 
S z é c h e n y i  é s  a z  a n g o l  l o v a k
Széchenyi 1815 õszén nyugat-európai utazást tett, 
amely során október 19-én tizenkét órai „kalandos” 
utazás során jutott el Newmarketbe. Az út 
viszontagságairól és a verseny tapasztalatairól 
Naplójában, és apjának írt levélben is beszámolt. 
Ugyanebben az évben jelent meg báró Wenkheim 
József (1778-1830) munkája magyar és német 
nyelven. A szerzõ mûvében a lótenyésztés minden 
területére részletesen kitér. Érdemes volna forgatnia 
és tanácsait újra értékelni a mai tenyésztõknek is. 
A mûbõl én most csak néhány momentumot 
emelnék ki, amelyeket késõbb Széchenyi 
lótenyésztéssel és lóversenyzéssel kapcsolatos 
programjában is ott találunk. Ezek a Lovász 
Oskola, amely lovász és a ménesmesterek 
képzését biztosítaná, Ló oskola felállítása, amelyben 
a privát és ménesbeli lovak kiképzése mellett az 
ifjúság a lovakkal való bánásmódot láthassa és 
tanulhassa. Illetve felveti annak lehetõségét, hogy a 
tenyésztésre szánt kiemelkedõ képességû hazai 
tenyésztésû lovak teljesítményét Pesten minden 
esztendõben a nyári vásár alkalmával futtatással 
mérhetnék össze. „Ezen futtató hely ugyan minden 
embernek szabad légyen, de fõképpen Gazdáknak 
és a' nagyobb Ló nevelõknek. A jutalom ne pénzbõl 
áljon, hanem valami belsõ értékû dolog légyen, p.o. 
egy kard, buzogány, pohár ...” (Wenkheim)
Széchenyi a lóverseny körüli teendõkkel is õt 
bízta meg késõbb. „Mindazt, amit eddig a 
Lótenyésztõ Egylet és a lóverseny megalapítására 
tettem b[áró] Wenckheim vállára akasztom.”  

200 évvel ezelõtti „versfutás”-hoz

Írta 1822. február 5-én a naplójába. A Cenken, 
1840-ben rendezett névnapi ünnepségére 
Wenckheim fiait, Bélát és Lászlót meg is hívta.
A  l ó v e r s e ny  Magya r o r s z á gon  
A hazai lóverseny ügye azonban már korábban 
elindult hazánkban. Gróf Hunyady József 
(1773-1822) a Nyitra megyei ürményi birtokán 
már korábban tartott futtatásokat. A futtatásai 
közül az elsõ hivatalos tudósítás az 1814. 
május 22-i versenyrõl meg is jelent. Széchenyi 
István többször vett részt ezeken a „versfutatásokon”.
Széchenyi 1816. január 9-i levelében olvashatjuk, 
hogy a kis mént Flint kéri, hogy küldjék fel Bécsbe, 
hogy felkészíthessék az április 17-i Bécs melletti 
Simmering (ma Bécs XI. kerülete) versenyre. 
Flint „Fleent” neve szerepel a 1815-ben vásárolt 
lovak jegyzékében is. Ekkor a gróf 17 lovat 
vásárolt. A január 10-i levélben arról is tudósít, 
hogy 700 dukátot tett fel az április 17-i 
futtatásokra. A mén január 13-án érkezett meg 
a helyszínre és a 14-i levélben már arról is 
beszámol, hogy egészséges. (Sajnos a verseny 
eredményérõl még nem találtam adatot.)
A késõbbiekben Széchenyi és Wessselényi 
közösen utazott többek között Angliába is, ahol 
nem csak a versenyeket látogatták meg, hanem 
lovakat is vásároltak. Az utazás elõzményeirõl 
és magáról az útról Wesselényi Útinaplója 
számolt be. Így képet kapunk a gróf cenki 
tenyészet állományáról és azt is megtudhatjuk, 
hogy „Õ a lovakra sokat költött s egy nehány 
esztendeje sok kárt vallott, mert talán nyolc, 
Angliából hozott drága kancáját kellett 
agyonszuratni.” (Wesselényi). E mellett néhány 
lovat részletesen is leír, és a cenki 
rókavadászatok is említésre kerülnek.
Az 1821. év eleji naplóbejegyzések szerint 
gondolatai számos esetben a lótenyésztés, 
a lóverseny körül forogtak. Még ez évben 
k i d o l go z t a  ango l  m in t á r a  a z  e l s õ  
versenyszabályzatot, és 1822. február 
23-án megalakult a lóversenyzést szervezõ 
egylet. A császári engedély újabb öt évet 
váratott magára, és 1826-ban egy Pozsonyban 
rendezendõ versenyre kapta meg az engedélyt. 
Az elsõ próba versenyekre április 9-én került 
sor, a versenyeket nagy érdeklõdés kísérte. 
A következõ évben már Pesten rendeztek 
ver senyeke t , a  Pes t i  Gyepen 1827 . 
június 6-a és 15-e között voltak futtatások. 
A verseny eredménye alapján számos 
Széchenyi István által nevelt ló nyert díjat.
A tapasztalatait az 1828-ban megjelent „Lovakrul” 
írott könyvében összegezte. A könyvet több 
nyelvre, még dánra is lefordították. Végezetül 
egy gondolat a könyvbõl: „Ki fog tetszeni idõvel, 
ha a' dolog okoskodások 's próbák által majd 
egyszer egész világosságra jön, hogy legtöbb 
helyeken Magyar hazánkban, a' Lótenyésztés 
általjában való károslételének csupán 
a' rossz Elintézés az oka; hogy Ország melly 
fekvésére, éghajlatjára, termékére 's nemzeti lelkére 
nézve, jó lovat nevelni. Magyar Országnál külömb   

nincs, és hogy csak magunktul függ ezen tárgyat 
olly virágzásba hozni, és valaha olly gyümölcsözésre 
vinni; hogy a' Világ minden vásárait lovainkkal 
elboríthassuk, és hogy a' MagyarLó mindenütt, 
igazságos és megérdemlett Elsõséget nyerjen.”

- A Nefelejcs Nyugdíjasklub felkérések és 
meghívások sorát kapja, amióta híre ment 
a környéken a klub által elõadott darabnak. 
Márciusban a Pannon Nyugdíjas Egyesület 
területi Ki mit tud?-ján szerepeltek sikerrel 
a klub színjátszói, majd Nagylózsra, 
Fertõszéplakra és Pérre is meghívást kaptak.
A petõházi rendezvényen ismerkedtünk 
meg közelebbrõl a nagylózsiakkal, akik 
meglátogattak, majd meg is hívtak minket. 
Nagylózson is elõadtuk a Beteg disznó 
címû vidám darabot, nagy sikert aratva 
vele. Örülünk, hogy új ismeretségeket, 
barátságokat kötünk, egyre több meghívást 
kapunk, legutóbb Újkérre invitáltak minket
- meséli Pölcz Ildikó klubvezetõ.
- Fertõszéplakon a fertõdi Porpáczy Aladár 
 Középiskola rendezvényén szerepeltünk, 
Pérre pedig egyik tagunk, Braunstein 
Ferencné Anci kapott meghívást. A péri 
megmérettetésen saját versével különdíjas 
lett! Nagyon büszkék vagyunk rá! 
A klub rendszeresen tart összejöveteleket, 
minden csatlakozót örömmel fogadnak.
- Nagyon örülnénk, ha a nagycenki 
nyugdíjasok egyre nagyobb számban 
csatlakoznának hozzánk!  A havi  
klubfoglalkozásaink jó hangulatúak, 
szeretünk együtt lenni, beszélgetni, énekelni.
 Jelenleg új színdarabra is készülünk, olyat 
szeretnénk választani, amely az elõzõhöz 
hasonlóan vidám, könnyed és humoros, és 
amelyben sokan szerepelhetünk. Örülök, 
hogy a kezdeti bátortalanság elillant, és 
egyre többen jelzik, õk is szívesen részt 
vennének a felkészülésben, szerepelnének 
egy-egy színdarabban! Az elsõ csapat tagjai
 - Henn Márton, Némethné Ragats Margit, 
Braunstein Ferencné, Pferschy Donát, 
Szommer Zoltán és Hadarits Ernõné  mellett 
már új leendõ színjátszóink is vannak. 
Örömmel és izgatottan készülünk a további 
elõadásokra, és kitartóan várjuk magunk 
közé Nagycenk összes lelkes nyugdíjasát.

Nefelejcs Nyugdíjasklub 

Huiber  Edit
történész



Sport - Közmûvelõdés

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk

Asztalitenisz

Simon  Józsefné   szül.:  1922
Csala  Lajos  szül.: 1935
Csorba  Jánosné  szül.: 1934  

1774-ben, Barkóczy Zsuzsanna grófnõ 
"megrendelésére" készült  a képen 
látható remetekápolna. Az épületet gróf 
Széchenyi Béla 1902-ben lebontatja, 
a benne lévõ Krisztus szobrot azóta 
is a nagycenki templomban õrzik. 
Ezt a kápolnát kívánjuk újraépíteni az 
eredeti rokokó kápolnának megfelelõen, 
a szoborpark területén. A megvalósításhoz 
már teljes körû építési tervvel rendelkezünk. 
Az építkezést az alapítvány meglévõ 
erõforrásaiból, adományokból, illetve 
p á l y á z a t i  f o r r á s o k b ó l  k í v á n j u k  
megvalósítani. A szükséges összeg fele 
m á r  a  r e n d e l k e z é s ü n k r e  á l l .  
Mind az alapítvány által létrehozott 
szoborpark, mind a kápolna turisztikai 
és vallási tekintetben hosszú éveken át 
fogja reprezentálni az összefogást, 
amellyel elkészültek, illetve a község 
és a turisták számára is hasznos és 
ke l l emes  ku l tu rá l i s  l ehe tõsége t  
teremtenek a szabadidõ eltöltésére.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy 
járuljon hozzá a kápolna újjáépítéséhez! 

Felajánlásaikat a Rajka és Vidéke 
Takarékszövetkezetnél vezetett számlánkra 
tehetik meg személyesen, illetve a 
következõ számlaszámra: 59500337-10004067
Az adományozóknak emléklapot állítunk
ki, illetve a kápolna elkészültével az 
adományozók névsorát nyilvánosságra 
kívánjuk hozni befizetett összeg nélkül, 
amennyiben ehhez hozzájárulnak.

Lassan befejezõdik a Horgásztó kialakítása.
Halasítás, tereprendezés zajlik, aztán 
a horgászhelyek kialakítása következik.
A  megnyitóra a közeljövõben kerül sor. 

Az egyesülethez kapcsolódó hír még, hogy
a 2016-os fehérvárcsurgói, 72 órás 
harcsafogó versenyen az egyesület 
egyik aktív tagja, Demsa Szabolcs és a 
Fertõszéplaki Horgászegyesület tagja, Bauer 
Gyula 125,5 kg összsúlyú harcsát fogott, 
ezzel elsõ helyezést értek el. Szabolcs fogta 
a verseny legnagyobb halát, 64,70kg-os 
harcsát, ezen kívül még egy 32kg-os fogása 
is volt. Gratulálunk nekik!

Horgászegyesület

VII.  Szalai  Gergely  Emléktorna
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

"Köszönetet mondunk mindazoknak a 

támogatóknak, résztvevõknek, rendezõknek, 

a Nagycenki Sportegyesületnek és az 

Asztalitenisz Szakosztály tagjainak, hogy 

segítették - immár 7. alkalommal - 

megszervezni és lebonyolítani a SZALAI 

G E R G E LY  E M L É K TO R N Á T !  

Szalai Gergelyné Erzsi néni és családja

Nagycenk Beszélõ Kõemlékei Alapítvány -  felhívás

Birkózás

Ebben az évben - április 9-én - 
településünk egy újabb sportág térképére 
jegyezte fel  magát  azzal,  hogy 
megrendezte a junior fiú és junior lány 
szabadfogású válogató versenyt birkózásban.
Különös aktualitást adott ennek a 
nagyszabású eseménynek a Széchenyi 
emlékéven kívül az is, hogy ezekben a 
napokban  zajlanak  az  olimpiai
kvalifikációs versenyek, melyek során 
a magyar versenyzõk már nyolc kvótánál 
járnak, melybõl kettõt szabadfogásban
és kettõt a nõi szakágban szereztünk meg.
A nagycenki versenyre 24 egyesület 78 
versenyzõjét nevezte, mely verseny volt  

  

Külön köszönet illeti Bugledich Attila 
alpolgármester urat, Gosztola Imre és 
Nagy István nagycenki lakosokat akik 
áldozatos munkájukkal segítették a 
rendezvény eszközeinek biztosítását.
Ezúton kívánom megköszönni azon 
nagycenki vállalkozóknak, akik anyagilag is 
támogatták ezt a páratlan sporteseményt.

hivatott eldönteni, kik lesznek azok, akik 
hazánkat képviselhetik az elkövetkezõ 
egy évben megrendezésre kerülõ 
nemzetközi utánpótlás eseményen.
Ennek megfelelõen parázs hangulatú, a 
végletekig kihegyezett mérkõzéseket 
láthattak, akik eljöttek a sportcsarnokba.
A megnyitó során a Magyar Birkózó 
Szövetség Fõtitkára Csorba János 
polgármester Úrnak egy köszönõ diplomát 
nyújtott át a birkózás népszerûsítéséért 
és a pazar versenyhelyszín biztosításáért, 
melyet a Növényi Sportakadémia 
a másnapi futballmérkõzés szünetében 
egy birkózóserleggel egészített ki.

Piffkó  Zoltán
szervezõ

A remetekápolna újjáépítése 
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