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Gróf Széchenyi István születésének 
225. évfordulóját ünnepeljük idén, 
szeptember 21-én. Az emlékév 
hivatalos nagycenki megnyitására 
január 2-án a templomban került sor.

Az egyházközség, az önkormányzat, 
a civilek és az Eszterháza Központ 
összefogásával valósul meg 2016-ban 
a Széchenyi Emlékév Nagycenken. Az 
év során számos egyházi és kulturális, 
zenei programnak ad helyet a település. 
A hivatalos megnyitó a Németh László 
pápai prelátus által celebrált ünnepi 
fõpapi szentmise volt január 2-án.
Az emlékév eseményeit folyamatosan
nyomon követjük, és ezekrõl a Cenki
Híradóban is tájékoztatást fogunk adni.
Lapunk az emlékévben rendhagyó
fejléccel jelenik meg, és minden 
számunkban külön cikkben foglalkozunk 
a Széchényi család Nagycenkhez 
kötõdõ múltjával,  történetével.

Széchenyi-emlékév: 225 éve született Széchenyi István
Fõpapi szentmisével kezdõdött az emlékév

Közmûvelõdés



Önkormányzati  hírek          

Elkészült a nagycenki temetõ digitális 
térképe. Az ezzel kapcsolatos kiadásokat 
az Egyházközség és a Nagycenkért 
Alapítvány támogatta 100-100 ezer forinttal. 
Ez azonban a költségnek csak a felét tette ki. 
Az összeg hiányzó részét úgy sikerült 
megspórolni, hogy az Egyházközség 
Képviselõ-testületének tagjai vállalták az
adatok számítógépre vitelét. Ezúton 
szeretném megköszönni ezt a munkát 
Pinezits Ritának, Tóth Andrásnak, 
Hegedüs Ferencnek, Fekete Szabolcsnak 
és Keszei Istvánnénak. Köszönöm továbbá 
Horváth Jánosnénak és Horváth Rezsõnek 
az adatpontosításban és az új sírhelyek 
kialakításában nyújtott segítségét is.

Szólnom kell azokról az adatokat tartalmazó
füzetekrõl, amelyekbõl az adatfelvitel történt. 
Henczel Szabolcs plébános idejében a 
Temetkezési Vállalat emberei végigjárták a 
temetõ összes sírját, és amit a sírköveken, 
fejfákon találtak azt felvezették két 
spirálfüzetbe. Ebbõl fakadóan sajnos 
gyakori a hiányos sírhely adat. Számtalan 
esetben csak a család neve van a fejfán 
(Pl.: Kovács-család), vagy annyi, hogy; 
Édesanyám,  vagy;  Apa,  Anya .     
A felvitt adatokból gyakran hiányoznak a
születési évszámok.  Sok olyan sír van, 
amelyben a „rátemetkezések” után vagy a 
régi, vagy a késõbbi elhunytak nevei 
szerepelnek csak a sírkövön. Mivel ez a 
digitális térkép hosszú-hosszú idõre 
meghatározza temetõnk adatkezelését 
(amelyet vezetni törvényi kötelezettség), 
ezért fontos hogy a fenti hiányosságok 
m i e l õ b b  p ó t l á s r a  k e r ü l j e n e k .

Ezúton szeretnék megkérni minden 
nagycenki, és a nem helyben élõ, 
de nagycenki származású polgárt, 
hogy  a  c sa lád jukhoz  tar tozó  
sírokban nyugvó, minden (ismert) 
hozzátartozójuk nevét, születési és 
elhalálozási évét, közölni (megírni), 
és az alábbi e-mail címre elküldeni 
szíveskedjenek: 
Ez a kérés csak azokra a családi 
sírokra vonatkozik, akik esetében 
a sírkõ, ill. a fejfa, nem tartalmazza 
a sírban nyugvók adatait, és ezt 
ellenõrizték a digitális térképen!

A fentiekben kért adatokat 2016. február 
végéig kérném a jelölt e-mail címemre,

ikeszei@t-online.hu

mivel az Egyházközség által 
létrehozott adatbázis pótlásával 
nem szeretnénk terhelni az 
Önkormányzatot.Talán köztudott, 
hogy az Önkormányzat 
átvette a temetõ fenntartását az 
Egyházközségtõl, így a jövõben 
a digitális temetõtérkép adatait 
is az Önkormányzat kezeli.
A   honlapon 
találják meg a temetõtérkép 
linkjét, ahol mindenki rákereshet 
a hozzátartozója sírjára. 
(A temetõ hét, római számmal 
jelölt szektorra van osztva, 
amelyen belül az ABC betûi jelzik 
a sorokat az arab számok pedig 
a sír helyét)

Ha a sír fölé helyezik a cursort, 
akkor már látni fogják, hogy az 
ismert adatok szerint ki nyugszik 
abban a sírban. A sírra ráklikkelve 
megnyílik egy ablak, ahol a sír 
részletes adatai szerepelnek, és a 
virtuális gyertyagyújtásra is itt 
van mód. (Mivel a temetoinfo.hu 
honlap a térségben számos 
település térképét üzemelteti, 
ezért a honlapon lévõ összes 
községbõl gyújthatóak  gyertyák.)
A temetõ-honlap bal oldalán pedig 
egy keresõt találnak, ahova, ha 
beírják a keresett elhunyt nevét és 
ráklikkelnek a megjelent névre, 
egy „kör” jelzi a pontos sírhelyet. 
Az Önkormányzat ígérete szerint 
a késõbbiekben lehetõség lesz az 
egyes sírok fényképeinek az 
elhelyezésére is.

Tisztelt Nagycenkiek!  Kérem, 
hogy az adatok elküldésével 
segítsék Nagycenk temetõjének 
pontos és hiteles megjelenítését. 
Úgy gondolom, ennyivel tartozunk 
elhunyt szeretteinknek, és az 
utánunk következõ generációknak!

Tisztelettel:
Keszei István
A digitális temetõ-térképkészítés 
koordinátora

www.nagycenk.hu

Kedves Nagycenkiek!

Temetõtérkép  -  Felhívás



A két Clark 1840 tavaszán együtt járta a 
vashámorokat, a kõbányákat és szervezték 
meg az alapozáshoz szükséges anyagok 
szállítását. Az elsõ zárógát elsõ cölöpét 1840.
 július 28-án verték le a Duna partján, ezzel 
megkezdõdtek a tevõleges munkálatok is.
A pesti hídfõ alapgödre lett készen elsõnek, 
és 1842. augusztus 24-én a Lánchíd alapkõ-
letételi ünnepségét ott a Duna fenekén 
rendezték meg, amelyen az ország nádora, 
József nádor és több mint száz meghívott 
személy vett részt. Ezt a jelenetet ábrázolja 
Barabás  közismert  festménye  is.
A szabadságharc alatt a hídépítés lelassult.
Hol az egyik, hol a másik hadviselõ fél 
akarta a már majdnem kész hidat átjárásra 
alkalmatlanná tenni, hogy az ellenség 
á t v o n u l á s á t  m e g a k a d á l y o z z a .  
Amikor 1849 januárjában az osztrák 
csapatok megszállták Pestet, a híd még nem 
volt készen, de a katonák átvonulása céljára 
ideiglenesen járhatóvá tették. Amikor a 
magyar honvéd hadsereg kelet felõl 
közeledett Pest felé, az osztrákok v
isszavonultak Budára és elõkészületeket 
tettek a híd felrobbantására. A láncok 
lehorgonyzásának  fe l robbantásá t  
C l a r k  Á d á m  a k a d á l y o z t a  m e g .
A híd átadására 1849. november 20-án került 
sor Julius Jacob von Haynau közremûködésével.
A díszítõelemeket, a Marschalkó János 
készítette  a  négy  kõoroszlánt  csak  
1852-ben állították fel.

Közmûvelõdés

Sport  - Horgászat

Széchenyi István édesapja, gróf Széchényi 
Ferenc 1820. december 13-án, életének 
67. évben Bécsben halt meg. „1820 
december 13-án 10 órakor meghalt szeretett 
atyám. A hírt 20-án kaptam meg Nagyváradon” 
- jegyezte fel naplójába Széchenyi István.
A Bécsbe, a családhoz vezetõ útról Széchenyi 
naplójában csak rövid információkat találunk. 
Ez alapján 25-én érkezett Debrecenbe. Innen 
27-én indult tovább hajnali 4 órakor. Azonban 
a saját kocsija eltörött Nádudvarnál, így 
parasztszekéren folytatta útját és délután öt 
órára ért Törökszentmiklósra. A következõ 
nap hajnalán továbbindult, és másnap, 29-én, 
hajnali két órakor ért Pestre. Az út során lábai
 úgy átfagytak, hogy csizmát sem tudott húzni.
Tervei szerint fél napot töltött volna 
Pesten, és e pihenés után tovább akart 
indulni Bécsbe. Azonban az idõjárás, és 
a zajló Duna ebben meg akadályozta.
Ez a szituáció olyan gondolatot ébresztett 
az  ifjú  grófban,  amely  késõbb  is  
meghatározó volt a hídépítés szempontjából.
1821. január 4-én ezt írta naplójába: „Ma 
azt mondtam Brudernak, hogy egyévi 
jövedelmemet fordítom rá, ha Buda és Pest 
közt híd épül, s hogy ezért, jóllehet Pesten 
lakni alkalmasint sosem fogok, egyetlen 
krajcár kamatot vagy akár visszafizetést 
sem fogok követelni. Az a gondolat, hogy 
hazámnak fontos szolgálatot tettem, 
m a j d  b õ s é g e s e n  k á r p ó t o l . ”
Széchenyi felismerte a Pestet Budával 
összekötõ Duna-híd építésének országos 
jelentõségét és a híd megvalósulásának 
szinte minden lépésénél ott bábáskodott. 
A híd építését elõkészítõ munkafolyamat 
teendõinek egyike a Hídegylet létrehozása 
volt. 1832. február 14-én megalapított 
bizottság feladata volt a híd megvalósulásának 
elõkészítése, a beérkezett tervek elbírálása.
Augusztus 14-én Széchenyi István és 
Andrássy György tanulmányútra indulnak 
Angliába.  Útjukról  az  országgyûlés  
megnyitására november 24-én érkeztek vissza. 
A jelentésüket az országgyûlés 1833. 
november 22-én fogadta el és négy pontban 
megfogalmazta a híddal kapcsolatos 
állásfoglalásukat, amely a híd hasznáról, a 
kivitelezéshez szükséges pénzrõl, a hídvámról 
és ennek törvénybefoglalásáról tesz említést.
A híddal kapcsolatos XXVI. törvénycikkelyt: 
„Egy állandó hídnak Buda és Pest közötti 
építésérõl” 1836. május 2-án szentesítette a 
I. Ferenc király, amelynek talán legjelentõsebb
 2. §-a, „… hidvámot kivétel nélkül mindenki 
fizetni tartozik”. A hídvám mindenkire 
vonatkozásával  a  közteherviselés  
szimbóluma lett.

A törvényhozás Országos Küldöttséget 
választott a híd ügyeinek intézésére. Elnöke 
Széchenyi István lett. Széchenyi elõbb a 
nyilvánossághoz fordult, felszólítván minden 
pénzembert, hogy vállalkozzanak az 
építkezés költségeinek viselésére, továbbá 
minden hozzáértõt, hogy tapasztalataival, 
ötleteivel mozdítsa elõ az országos 
jelentõségû építmény megvalósulását. Mivel 
felhívásának kevés eredménye volt, ez év 
szeptemberében Sina György bécsi 
bankárhoz fordul, hogy legyen a Lánchíd 
megépítésének érdekében létrehozandó 
részvénytársaság pénzügyi fõ vállalkozója.
1837. május 3-án Sina György báró beadja 
az országos küldöttségnek Széchenyi és 
Williem Thierney Clark-kal, a londoni 
Hammersmidt -h íd  te rvezõjének  
közremûködésével készített pályázatát. 
Szeptember elején Pestre érkezett W. Th. 
Clark, hogy a helyszínen tanulmányozza 
a híd megépítésének lehetõségeit.
1838. március 13-án a Duna elöntötte a 
Pestet és Budát - ez az esemény rövid idõre 
háttérbe szorította az állóhíd munkálatainak 
ügyét. Ekkor kapta Széchenyi ifjúkori barátja, 
Wesselényi Miklós, aki mentésben mutatott 
hõsiességért, az „Árvízi Hajós” nevet. 
Sina György felszólította W. Th. Clarkot az 
építkezés megkezdésére, mivel a tervezõ 
nem tartózkodhatott állandóan a helyszínen, 
névrokonát, Adam Clark-ot bízta meg a 
munkálatok állandó helyszíni irányításával. 

Széchenyi: Legyen állandó híd a Dunán - Egy 195 évvel ezelõtti gondolatból lett valóság

Huiber  Edit
történész

A nagycenki Aranypatak Horgászegyesület 
tájékoztatja a tisztelt horgásztársakat, hogy 
egyesületünk a 2016-os évben a következõ 
idõpontokban tart ügyfélfogadást: 
2016. február 4-tõl kezdõdõen 6 héten át, 
minden csütörtökön 18-20 óráig a Dózsa 
krt. 48 szám alatt, ahol lehetõség lesz:

Felhívjuk a figyelmet, hogy az 
egyesületünknél kiváltott fogási 
naplókat mindenki köteles február 
28. napjáig kitöltve leadni, ahol az 
éves fogási adatait nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterületenként és 
halfajonként összesíti, valamint összegzi 
a horgászattal eltöltött napok számát!
Egyesületünk taglétszáma jelenleg 52 fõ. 
Az alapszabályban rögzítettek szerint 
még 8 fõ felvétele áll módunkban.
A jelentkezõket szeretettel várjuk, 
tájékoztatást a belépés feltételeirõl az 

 
ügyfélfogadási idõpontokban kérhetnek.
A 2016-os éves közgyûlésrõl külön 
tájékozatót küldünk a tagoknak, ahol 
rögzítésre kerülnek az éves területi jegy és 
a napijegyek árai, illetve a várható 
telepítések menetrendje is. A tó mûszaki 
átvétele az év elején megtörténik, a 
használatbavételi engedély megérkezése 
után birtokukba vehetik a tagok. Az elsõ 
telepítésére várhatóan a tavasszal kerül sor 
a z  i d õ j á r á s n a k  m e g f e l e l õ e n .  
Felhívjuk a horgásztavat látogató 
lakosok figyelmét, hogy hideg idõ esetén 
a tó befagyott jegére menni szigorúan 
Tilos és Életveszélyes! A felelõtlen 
viselkedésbõl eredõ balesetkért az 
egyesület nem tehetõ felelõssé, a tónál 
történõ károkért a horgászegyesület 
felelõsséget vállalni nem tud! Kérjük, 
mindenki óvja és védje a horgásztavat és 
õrizze meg a természeti környezetét!
Ezúton is minden tagunknak és nagycenki 
lakosnak eredményekben és halban gazdag 
Boldog Új Évet Kívánunk!

·a fogási naplók leadására,
·az új Állami jegyek megváltására, 
érvényesítésére,
·a tagsági díjak befizetésére
·új tagok felvételére.
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UTCABAJNOKSÁGCSALÁDI PING-PONG

Anyakönyvi  h írek

Sport Önkormányzati hírek

A nagycenki Barasits Dániel is tagja a 
Hungary's Got Talent tehetségkutató 
mûsor gyõztes csapatának. Az 
egyedülálló led-fényes produkció 
elnyerte a zsûri és a nézõk tetszését is.

A közelmúltban a Dirty Dance Sopron 
Egyesület táncosaiból álló csapat nyerte 
a Hungary's Got Talent tehetségkutató 
mûsort. A Dirty Led Light Crew egy 
egészen újfajta produkcióval készült a 
versenyre, fényekbõl kirajzolódó táncuk 
mind a zsûrit, mind a közönséget 
lenyûgözte. A formáció tagja a 22 
éves nagycenki Barasits Dániel is. 
- 2008 óta táncolok az egyesületben, 
melynek jelenleg 200 tagja van, ebbõl 
45-50 a versenyzõ – meséli. - A vezetõnk, 
Horváth Zoltán diplomás táncpedagógus. 
Az õ ötlete volt két évvel ezelõtt ez az 
újfajta és mondhatni egyedülálló 
produkció, mely a led fényekre épít.
Horváth Zoltán már több versenyre 
sikerrel készítette fel táncosait, Európa 
Bajnokságon 2. és 3. helyezettek is voltak.
- A felkészülés elõtt a versenyzõkbõl 
válogatta ki Zoli ezt a csapatot. 
Kiválasztottuk a zenét, arra megalkottuk 
a koreográfiát, és ahhoz illesztettük 
hozzá a fényjátékot. A nyári castingon
(válogatás) bejutottunk a versenybe.

 Az elsõ élõ adásra 2 hónapig készültünk, 
szeptemberben nagy tömeg elõtt is
„gyakorolhattunk”, hisz Bukarestben a 
Fényfesztiválon 80 ezren nézték az 
elõadásunk. A döntõre egy teljesen új 
koreográfiával készültünk. Nagyon 
örülünk a sikernek – mondja Dani, 
akinek – társaival együtt – a döntõ utáni 
idõszak  az  interjúkról  szólt.
- Fontos hangsúlyozni, hogy ez a 

Barasits Dániel: „A tánc az életem!”
A Dirty Led Light Crew nyerte a Hungary’s Got Talentet

produkció, ez a mûfaj csapatmunka.
A táncosokon kívül technikusok és
varrónõk is közremûködnek a sikerben.  
- A késõbbiekben fogtechnikusként 
szeretnék dolgozni, de a tánc az életem, 
el sem tudnám képzelni a napjaimat 
nélküle. Ezúton szeretném megköszönni 
mindenkinek itt Nagycenken is a 
szavazatokat, melyekkel hozzásegítettek 
minket a gyõzelemhez!

A nagycenki Németh Péter informatikus 
és testvére, Németh Gergõ állatorvos a 
december végén Vitnyéden megrendezett 
Off Road versenyen vettek részt.

Nagycenki Off Roadosok

A Vitnyéd 4x4 Klub szervezésében került 
megrendezésre a Hótaposó Trophy 
december 29-én, melyen 14 induló közül 
a nagycenki testvérpár a 6. helyen végzett.
Ebben a mûfajban van egy sofõr és egy 
'Mitfahrer', õk ezt felváltva csinálják.
Az autóversenyzés a Németh-testvérek 
hobbija, három éve versenyeznek. Egy 
Lada Nivával kezdték, jelenleg egy 20 
é v e s  G  M e r c e d e s  a z  a u t ó j u k .
Az eredményükhöz gratulálunk!

Január 3-án á
észt

ében
és 

 a családi bajnoks gon 12 
nagycenki és 7 vendég csapat vett r . 
A jó hangulatú, baráti összecsapások után 
a nagycenkiek verseny :1. Bene család 
2. Winkler család 3. Imre Fekete család.  
Mindenkinek gratulálunk és köszönjük 
a részvételt! 1 év múlva ismét találkozunk!

Disznóvágás
Jan. 23. szombat

Alkotóház
A Nagycenki Önkormányzat 

szeretettel meghívja Önt és családját 
egy hagyományõrzõ disznóvágásra.

Idõpont: Január 23. szombat
Helyszín: Alkotóház

A disznóvágás reggel 8 órakor kezdõdik.
Disznótoros ebéd 16 óra körül.

A részvétel ingyenes.

A Natura Klub szervezésében 
a hódok nyomába eredünk.

Téli séta a hódok birodalmában

Idõpont: 01. 24., vasárnap 15 h
Indulás a Dózsa krt.-i laktanya elõl.

A túra hossza kb. 1,5 óra. 
A túrát vezeti Henn Márton. 
Mindenkit szeretettel várunk!

A 2015-ös utcabajnokságon 8 csapat 
szerepelt. Gyõzött, és így  megvédte 
bajnoki címét a Békavár csapata. A 
döntõben - akárcsak egy évvel korábban  
a Játszótér utcát múlták felül. Harmadik 
helyen a Rákóczi utca végzett.
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