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ÓVODAI BEÍRATÁS
Tisztelt Szülõk!
Az új gyermekek óvodai
beíratásának idõpontja:
2016. ápr. 13-a, 14-e és 15-e
8-tól 16 óráig.
Azoknak a jelentkezését várjuk,
akiknek a gyermeke
2016. július 1. és 2017. május 31.
közötti idõszakban betölti 3. életévét.
Amennyiben az óvodai
férõhely megengedi, óvodánk fogadja
azokat a gyermekeket is,
akik a fent megadott idõben betöltik
két és fél éves életkorukat.
A beíratásra kérem hozzák magukkal
gyermekük születési anyakönyvi
kivonatát és lakcímkártyáját.
Nemes Viktória
óvodavezetõ

SZENT GYÖRGY-NAPI
VÍGASSÁGOK
Az Aranypatak Óvoda
idén is megrendezi a hagyományos
Szent György-napi vígasságokat.
A rendezvény idõpontja:
2016. április 23. szombat 15 óra
Helyszín: Az óvoda udvara
(Rossz idõ esetén a Tornacsarnok)
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
.

Közmûvelõdés

Meseelõadás
Ebengubák
Kilenc dal és mese
magyar kutyafajtákról.
A Bugajakab együttes elõadása
a Községháza dísztermében.
Április 9. 17 óra
Belépõ 700ft

Önkormányzati hírek

Meghívó
SZÉCHENYI
225 ÉVE SZÜLETETT

EMLÉKÉV
SZÉCHENYI ISTVÁN

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata és a Nagycenki Egyházközség
tisztelettel meghívja Önt a Széchenyi-emlékév következõ nagycenki eseményére,
a Széchenyi István halálának 156. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésre.
Idõpont: 2016. április 8. péntek 16 óra
Helyszín: Nagycenk, Széchenyi tér
Köszöntõ: Csorba János polgármester
Megemlékezõ beszédet mond Firtl Mátyás országgûlési képviselõ
Mûsor: A Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola diákjai
A rendezvény koszorúzással zárul.
A megemlékezés után szentmise a Szent István Plébániatemplomban.

A búcsú nagyon fontos, különösen
azoknak, akik maradnak.

Egészségügyi aktualitások - Mandulagyulladás

Búcsúzunk Horváth Lajosné Gál Mártitól.
Nemes szívének, dolgos kezének,
közösségszeretetének, kedves mosolyának
emléke örökké élni fog bennünk.

Tonsillectomia (teljes garatmandula-eltávolítás) tenyésztési eredményben, annál nagyobb
vagy Tonsillotomia (részleges garatmandula- a valószínûsége, hogy a mandula
eltávolítás). Melyiket válasszuk? mélyebben fekvõ, szöveti állományában
is megtalálható. Nem kezelt esetekben
A tonsillectomia világszerte a leggyakrabban szövõdményként reumás sokízületi gyulladás,
végzett mûtéti beavatkozás az óvodás heveny vesegyulladás, szívbelhártya
é s i s k o l á s k o r ú g y e r m e k e k n é l . és szívbillentyû gyulladás fordul elõ.
Veszélyét elsõsorban a mûtét utáni idõszak Az igazoltan bakteriális eredetû,
elsõ két hetében jelentkezõ vérzés adja. megfelelõ antibiotikumos kezelés ellenére
A 10-14 napig fennálló kifejezett sebfájdalom gyakran visszatérõ mandulagyulladások
miatt nagy a kiszáradás veszélye is. Míg esetén sebészi kezelés jön szóba.
korábban a visszatérõ fertõzések jelentették A megnagyobbodott torokmandula, a hypera mûtéti indikációt, napjainkban a plasia önmagában nem jelent krónikus gyulladást,
megnagyobbodott garatmandulák hallás és és gyakoribb fertõzésekre sem hajlamosít.
alvászavar (OSAS) kerültek elõtérbe. A krónikus mandulagyulladás diagnózisát
A technika fejlõdésével új mûtéti visszatérõ gyulladásos állapotok, lokális alaki
megoldásokat kerestek, mely a tonsillotomia elváltozások és laborleletek alapján mondjuk ki.
elterjedéséhez vezetett. Az immunrendszer Visszatérõ tonsillitisek esetén jelenleg több
érése során folyamatosan változik a országban a Paradise-féle kritériumokat
mandulák szerkezete. Az aktivitása az elsõ alkalmazzák a mûtéti javaslat kimondásakor.
életév során a legkifejezettebb, de 6 éves Ennek alapján meghatározott gyakorisággal
korig, a stabil szájüregi normálflóra kell fennállnia a gyulladásnak. 3 egymást
követõ évben minimum 3 gyulladás/év,
kialakulásáig a torokmandulák szerepe nagy.
vagy 2 egymás utáni évben 5 gyulladás/év,
A heveny mandula, vagy torok és
vagy egy éven belül 7 gyulladás. Továbbá
mandulagyulladás a leggyakoribb
a gyulladást kísérje láz, megnagyobbodott
betegségek között szerepel.
nyaki nyirokcsomók, a mandula felszínén
A megbetegedést baktériumok (Streptococcus
gennyes váladék.
pyrogenes, Str. Pneumoniae, Corynebacterium
diphteriae, Staphylococcus aureus, Tonsillectomia: A tonsillectomia során
Hemophilus influenzae) és vírusok okozzák. a mandula körüli kötõszövetes állományt
A diagnózis megállapítása a fizikális vizsgálaton és a középsõ garatfûzõ izmokat választják
(torok megtekintése, nyaki régió tapintása), el egymástól tompán és élesen preparálva,
a klinikai tünetek értékelésén, és a kórokozó majd a szabaddá váló ércsonkokat lekötik,
kimutatásán alapul. Minél magasabb csíra koagulálják. Másnap a sebágyakban
számban fordul elõ egy kórokozó a felszíni fibrinlepedék alakul ki, mely lassan elkopik.

Barátai
Ezen idõszakra változó intenzitású fájdalom
jellemzõ, és a teljes lepedék leválásáig
vérzés lehetõségével is számolni kell.
Ez az idõszak körülbelül 14 nap.
Tonsillotomia: A mandula tokján belüli
részleges vagy teljes eltávolítása a mandula
mirigyszövetének. Tokon belül marad
funkcionáló nyirokszövet állomány, a mûtéti
fájdalom enyhébb, rövidebb ideig tart a
sebgyógyulás, gyorsabb felépülést eredményez.
A nyirokszövet átvágása azonban
hegesedéshez vezethet, a megmaradt
szövetbõl recidia indulhat ki, ami a mandula
ismételt megnagyobbodását okozhatja
bizonyos betegeknél. Ezért minden betegnél
személyre szabottan kell megválasztani
a mûtéti típust.
Mindenkinek jó egészséget kívánok!
Dr. Szakál Mária
háziorvos

Önkormányzati hírek
Ezúton is értesítjük az érintetteket, hogy a
2016. I. félévi gépjármûadó befizetésének
határideje: 2016. május 17.-e lesz.
Az értesítõt és a csekket mindenki a
határidõ elõtt idõben megkapja.

Közmûvelõdés

Megkezdõdött a Széchenyi kastély kápolnájának felújítása
Széchényi-család és Kiscenk
A Széchényi-család Széchényi György
(1592-1695), akkor kalocsai érsek révén
1677-tõl elõbb zálogjogon, majd 1711-tõl
gróf Széchényi György (1656-1732)
örökjogon bírta a Sárvár-felsõvidéket, az
egykori Nádasdy birtokok egy részét közte
kis- és nagycenki birtok részeket is.
Még az érsek életében költözik az elsõ
Széchényi családtag Kiscenkre. Az érsek
testvérének, Lõrincnek (1656-1678) a
lányának, Széchényi Ilonának (1659-1710k.)
és második férjének (1. Sankó Miklós, 2.
Tallián István) jelölte ki lakhelyül Cenket.
A cenki birtok azután kerül központba,
amikor Széchényi I. Zsigmond (1679-1738)
négy fia apjuk halála után, kicsit több mint
két év elteltével, 1741. február 25-én a
széplaki kastélyban egymás között felosztották
a birtokokat. A kiscenki birtokrész több más
birtokrésszel együtt Széchényi Antalé
(1714-1767) lett. Széchényi Antal még ez
évben átköltözött feleségével, Barkóczy
Zsuzsannával (1715-1782) Kiscenkre és a
birtokközponthoz méltó kastély építtetnek.
A kiscenki kastélyra vonatkozó
építéstörténeti adatok
A kastély építésére vonatkozó eddig fellelt
adatok megosztják a szakmát. Talán a
kápolna felújításához kapcsolódó
falkutatások némi választ adhatnak erre és
a kastélyépítések, átalakítások periódusaira.
Az elsõ vitatott tény, hogy hova költözött
Széchényi Antal feleségével. 1436-ban
Zsigmond királytól engedélyt kapott a Poki
családból Mérges Péter, hogy erõsség
építsen Endréden (Fertõendréd), Lövõn vagy
Dániel Czenken (Kiscenk). Az építkezésrõl
adat nem maradt fent. Bár rendelkezünk
olyan forrással, amelyben a kiscenki
jobbágyok a kastély õrzése miatt panaszkodtak.
A Széchényi-család iratai között, illetve a
család történetét kutató Bártfai Szabó László
és Széchenyi Viktor is csak egy majorházat
említ a település nyugati, felsõ végén.
Felmerülhet annak a lehetõsége, hogy ez a
ma csak „Nagyház”-ként emlegetett késõbbi
uradalmi major, illetve a jószágigazgató
lakásának helyet adó emeletes ház a Hidegségi
és a Kiscenki utca találkozásánál. Az épület
történetével kapcsolatban úgy tudom még
nem történt olyan kutatás, mint a nagycenki
részen álló egykori Nádasdy, majd Esterházy
kúriánál (Fehér Ló). Azonban a két épület
vélhetõen közel egykorú, és a korai kiscenki
térképeken az említett épület is szerepel.
Széchényi Antal az építkezés befejezése után
is említést tett a majorházról, amely alkalmas
lesz az ideérkezõ rokonság elszállásolására.
(Bártfai II.) Ez a tény felvetheti annak a
lehetõségét, hogy amennyiben mégis a
kastély-együttesben volt a majorház, esetleg
az egykori Vörös-kastély lehetett-e. Ez az
épület a késõbbi adatok alapján gazdasági
funkciót töltött be akkor, amikor Széchényi
Ferenc beköltözött a cenki kastélyba.

Az õ építkezése során került emelet az
épületre és kapott új funkciót is, amelynek
nevesítésére nem lett volna szükség,
ha eredetileg is e célt szolgálta.
A kastély együttes kialakulásáról azonban
az egykori kerttervek alapján kaphatunk
képet. Az 1785 körül készült terven a keleti
gazdasági épületek, istállók közül csak a
mai irodák egy része, a 3 boxsoros- és a
boltíves istálló, továbbá a gazdatiszti
lakásoknak helyet adó épületrész állt, de a
nyugati épületek már teljes egységében
léteztek. Az 1789-es terven, a keleti
gazdasági épületek egy része még nem
készülhetett el teljesen, de a vázlat alapján
esetleg elkezdõdhetett az építkezés.
Továbbá a kastély elõtti parkrészt
már angolparkká alakították át.
A kápolna története
Kelemen István kutatásai alapján a
majorházban kialakított kápolnában az
elsõ szentmisét 1742. október 19-én
engedélyezték, az engedélyt 1743-ban
megújították. Az 1748. évi Canonica
Visitatio szerint ezt a kápolnát a Sérelem
nélkül való Anyáról nevezték el és
minden felszereléssel el volt látva.
Kiskóss Mihály Széchényi Antal halála
alkalmával emlékbeszédében a gróf
vallásosságáról is megemlékezett és
megemlítette, hogy a gróf a cenki kastélyban
elsõként a kápolnát készíttette el.
Bártfai a kápolnával kapcsolatban egy
orgona vásárlásáról tudósít, az 1746. évi
kimutatásban 125 Ft szerepel a kiscenki
kápolna orgonájára. (Bártfai II.) A kastély
kápolnájában lévõ orgonára emlékeznek
azok, akik a háború után segítettek
a megmaradt berendezést, tárgyakat
a plébániára elszállítani.
A kastély építési munkálatainak
befejezésérõl sincsen pontos adatunk,
talán az 1750-es évek elején, esetleg
1750-re befejezõdhetett, hiszen a
középrizaliton végigfutó dombormûvön
az 1750-es évszám szerepel.
A korabeli leírások az épület keleti felén
kápolnát és a másik oldalon színháztermet
említenek. 1775-ben a kastélykápolna
jelentõségét növelte, hogy VI. Pius
búcsút engedélyezett számára.
A grófi család beköltözése, a család
gyarapodásával együtt megnövekedõ
személyzet szükségessé tette a kastély
bõvítését, átalakítását. Majd 1789-ben
leégett a fürdõház is és Széchényi Ferenc ez
évben Walkerd bécsi építésztõl kért tervet a
kastély szárazabbá tételére, majd 1791-ben
Hefel Menyhért a kastély bõvítésére, még
egy emelet felhúzására készített tervet.
Ez az építkezés nem valósult meg.
Újabb leltár készült 1793-ban a kastély
mindennemû ingóságról, ebben a kápolnához
tartozó oratórium berendezése is leírásra került.

A Széchenyi Ferenc által elképzelt építkezési
munkálatok 1799 tavaszán kezdõdtek és
1800 nyarán a már csak a festési- és
famunkák voltak hátra. Az építkezést a
soproni Ringer József irányította. 1804-ben
került kialakításra a hátsó lépcsõ．
A kastély új tulajdonosa apja halála után,
1820-tól Széchenyi István, aki 1834 és 1840
között végeztetett átépítési- és felújítási
munkálatokat. Az õ megbízásából 1836.
február 20-án Hild Ferdinánd soproni építész
készítette el a kastély földszinti alaprajzát,
amelyen a kastély kápolna alaprajza is
megtalálható megjelölve az oltár és a szószék
helye is. (MNL Soproni Levéltárában található)
A felvételi rajz alapján a kápolnához három
ajtón is tartozott. Hild Ferdinánd
rajza, és a korabeli képeslapok alapján a
földszinti ablakok vakablakok voltak. Az
oltár a kápolna déli falán kapott helyet. A
szószék a keleti falon volt, a park felöli
bejárat feletti karzatra csigalépcsõn is fel
lehetett jutni. Továbbá némi támpontot adnak
a kápolna berendezésérõl és a hozzá kapcsolódó
helyiségekrõl Csatkai Endre munkái is.
A kápolna belsõrõl jelenleg egy kép ismert,
amely 1954 áprilisában készült és a háború
utáni pusztulást is mutatja. A fotó alapján
az északi bejárat fölötti karzat fából készült.
(Itt szeretném megragadni az alkalmat, és
megkérni azokat, akiknek esetleg tulajdonában
van a kastélyról régi fényképfelvétel vagy
ábrázolás, kérem, keressenek meg.)
A kastélyt az 1944. december 6-i
bombatámadás során „csak” légnyomásos
sérülés érte. Ablakok törtek ki, cserepek
estek le a tetõrõl, ezeket a károkat kijavították.
A MNL Országos Levéltárában õrzött jelentés
alapján a kastély sorsa 1945 nyarán
pecsételõdött meg, amikor az itt üdülõk
kiszórták a kastély berendezési tárgyait és az
itt található dokumentumokat, amelyeket
fel is gyújtottak. (MNL OL Budapest)
Ezek egy részét Csatkai Endre mentette meg,
és a soproni múzeumba, illetve a soproni
levéltárba szállították. Az elhagyatott kastély
állapotromlása ezután következett be.
A berendezések háború utáni sorsáról a
visszaemlékezések például a mennyezet
festésérõl és az orgona pusztulásáról, a
tárgyak elszállításáról számolnak be. Szántó
Antal feljegyzése a tárgyak egy részének a
templomba, mauzóleumba elhelyezésérõl
ad tájékoztatást. Az Emlékmúzeum
nyitásához kapcsolódóan Környei Attila
gyûjtése során kerültek még elõ a kápolna
berendezéséhez tartózó tárgyak, ezek a
Soproni Múzeum Gyûjteményébe kerültek.
A felújítás során várhatóan az egykori
eredetei tárgyak is a helyükre kerülnek.
A felújított kápolna átadására és újraszentelésére Széchenyi István 225. éves
születésnapján, 2016. szeptember 21-én
kerül sor.
Huiber Edit
történész

Sport
Asztalitenisz
VII. Szalai Gergely Emléktorna
A Nagycenki Sportegyesület
Asztalitenisz Szakosztálya
mindenkit szeretettel vár
az április 16-17-én megrendezésre
kerülõ versenyre.
Megnyitó: április 16-án 9 órakor.
Felnõtt versenyek (ápr. 16. szombat)
Férfi egyes, férfi páros, nõi egyes
Nevezés a helyszínen 8.30-ig.
Nevezési díj: 1000ft
Általános iskolások versenye
(ápr. 17. vasárnap)
Fiú, lány
Nevezés a helyszínen 8.30-ig.
Nevezési díj: 500ft/fõ
A helyszínen büfé üzemel, ahol üdítõk,
melegszendvics, hamburger kapható.

Véradás
A következõ véradás idõpontja:
Április 28. 16-19 óra
Helyszín: Az Általános Iskola

Hírdetés

Anyakönyvi hírek

Gratulálunk!

Önkormányzati hírek

Marton Lilien (2015.11.02.)
Kovács Adrienn és Marton Zsolt kislánya
Tóth Jázmin (2015.11.08.)
Hartmann Melanie és Tóth Tamás kislánya
Németh-Rohrer Léna (2015.11.28.)
Rohrer Anita és Németh Dávid kislánya
Pozsgai Barnabás (2016.01.01.)
Lapicz Adrienn és Pozsgai Zsolt kisfia
Vad Gergõ (2016.01.05.)
Braunstein Szabina és Vad György kisfia
Pavlyás Zalán (2016.03.08.)
Szalóki Barbara és Pavlyás László kisfia

Búcsúzunk
Horváthné Gál Márta szül.: 1956
Juhász János szül.: 1939

