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Nagycenk, Széchenyi Mauzóleum munkái

Elvégzett munkák:
- kriptaszinti oldalfalak szigetelése, további víz bejutásának megszüntetése dréncső fektetéssel
- vakolat leverése kriptaszinten, teljes felületen, és homlokzaton a szükséges mértékben
- szárító, só tároló vakolat elkészítése
- homlokzati kőlábazat restaurálása
- homlokzati vasrácsok, ajtók felújítása
- kripta lejárati ajtónak újragyártása
- alapszintű elektromos hálózat kiépítése
- bádogos javítások elvégzése
- kriptaszinten szellőzés kiépítése
- sírkamrák kőkereteinek restaurálása
- padlóburkolat fugázása, tisztítása, javítása

A nagycenki Széchenyi- mauzóleum megóvása 
1364/2014. Kormány határozat (VI.30.)
Összeg: 127 000 ezer Ft



A lábazat egy része a helyreállítás alatt Ugyanaz a részlet befejezett állapotban



Az oszlopok törzsén repedések, sérülések voltak A kijavított oszlop



A kriptába vezető belső lépcső egy részlete a felújítás előtt A letisztított, felújított lépcső



A solnhofeni kőlap burkolat néhány lapja megrepedt, sérült. 
A fugák nyitottak voltak. 

A tisztítást követően a sérült, repedt lapok ki lettek javítva. 
A régi fugák eltávolítása és kiporszívózása után került sor a 
tömítésükre szemcsés terméskő fugázó anyaggal. 



A belső lábazat roncsolódott, mész és habarcsréteg fedte A felújított belső lábazat részlete

A táblákat övező kő keretek sérültek 
voltak. A kitöréseket cementhabarccsal, 
tégladarabokkal pótolták.
A nem megfelelő javítások eltávolítása 
után az eredeti kőhöz jobban 
illeszkedők készültek. 



A kripta előtere a felújítási munkálatok során A kripta előtere felújított állapotban



A kripta egy részlete a felújítás előtt Ugyanaz a részlet a felújítás után 
(A festés miatt még védőfóliával vannak letakarva a sírok.) 



Az egyik tábla a felújítás előtt Ugyanaz a tábla a felújítás után



Restaurálás közben



Nagycenk Széchenyi kastély munkái

Elvégzett munkák:
- a múzeumi szárnyon a tetőhéjazat teljes cseréje
- bádogos javítások, tetőszellőzők és csúcsdíszek elhelyezése
- tetőszerkezet faanyagának cseréje a szükséges mértékben
- női és férfi látogatói vizesblokk teljes körű felújítása
- menekülési útirányjelző táblák egységesítése

A nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum rekonstrukciója 
1968/2013. (XII.17.)
Összeg: 99 330 ezer Ft



A múzeum tetőhéjazata a felújítás előtt

Tető a felújítás után új bádogokkal és csúcsdíszekkel



A múzeum régi és felújított
vizesblokkja



A Széchenyi István Emlékmúzeum
új honlapja:
www.szechenyiorokseg.hu


