Tárgy:
Közterület elnevezése

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának
Polgármestere
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Tisztelt Polgármester Úr!
A december havi testületi ülés „Előterjesztései” között olvastam, hogy a falu
központjában felújított teret elnevezik.
Az a tény, hogy a hivatalos elnevezés a tér helyén álló épület lebontása (1963) óta
váratott magára, talán azzal magyarázható, hogy a mostani beavatkozással vált
igazán használhatóvá a terület.
Az előterjesztés elolvasása után felelevenedtek a gyermek-, és fiatal korombeli
emlékeim. Gyár utcai lakos lévén a leggyakrabban e környék (vendéglő,
Községháza, bolt stb.) úgy szerepelt a közbeszédben;
(Pl.) Találkozzunk a Vám-nál, vagy; lemegyek a Vám-hoz, stb.
Természetesen ezt nem mi gyerekek találtuk ki, a szüleinktől, a felnőttektől vettük át.
Logikusnak tűnt, hisz a tér helyén állott Széchenyi Ferenc gróf által 1808-ban
építtetett Vámház, és ezért ívódott be az emberek tudatába.
A történelmi ténynek a könyvekben is próbáltam utána nézni.
Édesapám „Nagycenk múltja és jelene „c. monográfiájában a „Függelékek” között
az idemásolt szövegrészt találtam:

Tisztelt Polgármester Úr!
Ezek az információk megerősítettek abban, hogy a tér elnevezésénél
nagyon fontos lenne a történelmi múltra való emlékezés; ahogy a rendelet
4. pragrafusa is fogalmaz.
4. §
(1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni, és előtérbe kell helyezni Nagycenk Nagyközség
község jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti,
történelmi értékeire, sajátosságaira, vagy a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére utaló
névadást.

Úgy érzem, a rendelet második pontjával sem ütközik a javaslatom,
Amely előírja, hogy azonos típusi közterületeknek nem lehet ugyan az a
neve. Ebben az esetben az (Vám) utca és (Vám) tér különböző típusú
közterületek.
Tisztelt Polgármester Úr!
A fentiek figyelembe vételével javaslatom a tér elnevezésére:

Vámház-tér
vagy

Vám-tér
Meglátásomat azért küldöm e-mail formájában-, hogy mielőtt megjelenik a
Cenki Híradó, talán érdemes lenne ezt a javaslatot is közzé tenni.
Felvetésemet kérném a Képviselő-testület elé terjeszteni, illetve szükség
esetén a községet ismerő történészeket is megkérdezni.
(Kenessei K., Szentkuti K.)
Nagycenk, 2014. december 29.
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Keszei István
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Gyár u. 31.

