NAGYCENK BESZÉLÕ
KÕEMLÉKEI ALAPÍTVÁNY

“A víz szalad,
A kõ marad”

2007 májusában 12 személy - saját vagyoni hozzájárulásával - létrehozta a Nagycenk Beszélõ
Kõemlékei Alapítványt. Céljaink között szerepelt a régi Széchenyi-birtok területérõl eltûnt
szobrok felkutatása, restaurálása, és ezekbõl szoborpark létrehozása, továbbá Nagycenk község
területén lévõ szobrok állagának megóvása, restaurálása. Fontosnak tartjuk a nagycenki
temetõben található történelmi sírok, a falu hírnevét öregbítõ személyek sírjának gondozását
(amennyiben nincs tulajdonos, vagy nem elérhetõ), állagának megóvását az utókor számára.
Az említett szobrok történetének feldolgozását, dokumentálását is segíteni szeretnénk.
A községben számos történelmi emlék és emlékhely található, ha szükséges, ezek gondozásába
is besegítünk.
Az Alapítvány már eddig is több, jelentõs értékmegõrzési
feladatban vett részt.
Legjelentõsebb talán a Pestis szoborcsoportból 2006-ban
ellopott Szent Flórián szobrának a pótlása 2008-ban.
Elkezdõdött a Mária-szobor restaurálása, és felújításra
került a szoborparkban elhelyezett Szent Tekla szobra.
/A Flórián szobor avatásán a Kuratórium elnöke,
Kenessei Károly beszél/

A „Széchenyi faluja - a nagycenki Széchenyi István Emlékkiállítás és kastélypark attrakciófejlesztése”
elnevezésû projekten a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és a Nagycenk Beszélõ Kõemlékei
Alapítvány nyert több mint 120 millió Ft-ot, melynek kivitelezési határideje 2012.05.26. A munkálatok
elkezdõdtek a Széchenyi kastély parkjában.
Sikeres pályázatot nyújtottunk be a LEADER- programhoz, ahonnan több mint 8 millió Ft-ot
nyertünk a szoborpark kialakítására, amelynek építése 2011 októberében fejezõdött be. A
parkban a szobrok mellett siremlékek is láthatóak, a késõbbiekben - anyagi lehetõségeink
függvényében - további szobrok és síremlékek kerülnek elhelyzésre.
Alapítványunk mûködéséhez, projektjeink sikeres folytatásához újabb forrásokat kell keresnünk,
bevonnunk, ehhez kérjük, várjuk a támogatásokat.

“ÖREG BÜKK” ÖKOTURISZTIKAI REKREÁCIÓS PARK
A park létrehozása
Horváth Rezsõ a korábbi években több, a háborúban eltûnt szobrot felkutatott,
összegyûjtött. Magánbeszélgetések során felmerült, hogy felújítva, méltó helyen kellene
ezeket a szobrokat kiállítani, újra a nagyközönség elé tárni. Így jött az ötlet egy
szoborpark létrehozására. Ennek érdekében hozta létre 12 magánszemély 2007-ben
a Nagycenk Beszélõ Kõemlékei Alapítványt. Alapító tagok: Baranyai Gábor, Czenki József,
Csigó Szilveszter, Csorba János, Fekete Lajos, Dr. Horváth András, Horváth László,
Horváth Rezsõ, Lex Ernõ, Ponák Zoltán, Ragats Imre, Tölgyes István.
Az alapítvány mûködtetése a kuratórium feladata, melynek tagjai: Kenessei Károly elnök,
Vezér Beáta titkár, Henczel Szabolcs, Torma Margit és Horváth Rezsõ.

Szobrok a parkban
SZENT TEKLA szûz és vértanú szobra
Ez az egyetlen ismert magyar Szent Tekla köztéri
szobor. A 18. századi szobor a falun kívül, a Fertõboz
felé vezetõ úton, a platánfák alatt állt.
A II. világháborúban megsérült. Alapítványunk felkutatta,
restauráltatta. Helyreállítása 2010-ben fejezõdött be.
Tekla a hagyomány szerint az elsõ nõ, aki keresztény
hitéért vértanúhalált halt. Ikóneumban Pál apostol
prédikációja hatására megkeresztelkedett és elhagyta
võlegényét. A cserbenhagyott férfiú mindkettõjüket
följelentette a kormányzónál. Pált elûzték a városból,
Teklát pedig máglyára küldték, de a lángok nem
ártottak neki. Ekkor oroszlánok elé vetették, de azok
szelíden a szûz lába elé kuporodtak. Végül elengedték.
Szeleukia mellett egy barlangba húzódott vissza, ahol
a környék betegeit gyógyítgatva magas kort élt meg.
A megújuló üldözések idején katonák jöttek érte, hogy
foglyul ejtsék, ekkor Tekla fohászára megnyílt a szikla
és örökre befogadta õt. Hosszú öves ruhában, kabátban vagy félmeztelenül karóhoz kötve,
lánccal és önmagát korbácsolva, könyvvel, szelíd oroszlánokkal, medvével, galambbal, kígyókkal,
hódoló asszonyokkal, feszülettel vagy T-kereszttel és pálmaággal ábrázolják.
A Tekla-közösségek, csontrákban szenvedõk és a haldoklók védõszentje. Megóv a pestistõl
és a tûztõl. Az apró kockára vágott Tekla-kenyér ember és jószág oltalmára, gyógyítására
kedvelt szentelmény volt. Ünnepe: szeptember 23.

REMETE SZENT PÁL
Remete Szent Pál szobra Nagycenken a Szõlõ-hegy,
vagy másként Öreg-hegy alatt állt. 1937-ben özvegy
Bene Antalné felújíttatta. A II. világháború után
ismeretlenek megrongálták, leborították, a Termelõszövetkezet dolgozói szállították hosszúszekérrel a
plébánia udvarára. Hosszú évekig ott volt elhelyezve,
onnan került ide. Egy legenda szerint Horváth
(Trencsér) István a szõlõk aljában álló szobrot Pál
fordulásának ünnepén meg szokta fordítani, és
azt mondta: “Lestél már erre, nézzél most arra”
Szent Pál 250 táján született Thébában. 16 éves
korában a Decius-féle keresztényüldözés idején
a sivatagba menekült rokonságának anyagiassága
miatt, és Istennek szentelte életét, aki csodás
módon gondoskodott róla. Az egyiptomi és görög
kultúra kiváló ismerõje volt. 340 körül halt meg.
Pálmaháncsból szõtt vagy szerzetesi ruhában, hosszú hajjal és hosszú, ápolatlan szakállal,
két oroszlánnal, pálmaággal, imalánccal, feszülettel, könyvvel vagy írástekerccsel, koponyával,
mankóval, csõrében kenyeret tartó hollóval és sziklák közül elõtörõ forrással ábrázolják.
Nagy Lajos király hazánk védõszentjei közé sorolta. A pálos rend, a kosárkötõk,
gyékénykészítõk, takácsok és a munkások védõszentje.

SZENTHÁROMSÁG-OSZLOP
A kiscenki „Halastónak” nevezett legelõn (Csordahajtó-erdõ)
állt ez a szobor. 1945-ben a németek ledöntötték, és a helyére
lövészárkokat építettek. A nagybecsû szobrot Ragats Ferenc,
kiscenki gazda pajtájába vitte, onnan a templomba került.
A talapzat nemrégiben került elõ, 2006-ban ástuk ki a földbõl.
A Szentháromság az egy, élõ és igaz Isten misztériuma: az
Atya, a Fiú és a Szentlélek, három személy egyetlen lényegben.
A Szentháromság nem példabeszéd, hanem három valóságos
személy; egymástól különböznek, de úgy, hogy lényegük egy
és oszthatatlan marad. Szentháromság-oszlopokon a leggyakoribb
ábrázolás, hogy trónszéken ül a tiarás Atya, ölében a keresztre
feszített Fiú, fölöttük galamb képében a Szentlélek.
Falusi Szentháromság-szobrainkat gyakran templom-kertben állították fel, elõttük a 20. század
közepéig köztéri ájtatosságok is voltak: imádkoztak, énekeltek a Szentháromság dicsõségére

Sírkõdomb
Temetõkbõl felszámolt sírhelyek szép barokk sírköveinek megmentésére, bemutatására hoztuk
létre. Terveink szerint további sírkövek kerülnek elhelyezésre itt.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt a szoborparkban.
Egyben kérjük, ha módjában áll, támogassa alapítványunk további mûködését!
Elérhetõségeink:
Cím: Nagycenk Beszélõ Kõemlékei Alapítvány
9485 Nagycenk, Kiscenki utca 15.
Telefonszám: 0036/20/8249209
E-mail: szoborparkcenk@citromail.hu
Számlaszámunk: Rajka és Vidéke Takarék: 59500337-10004067

