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Az előzmények
Az elmúlt 3 hónap legszomorúbb eseménye a Gyári kert fáinak 

részbeni kivágása volt. A történet évekkel korábban indult, amikor 
is kétéves előkészület, tervezés, több, mint 15 hatósági szerv jóváha-
gyása után elkészült a község rendezési terve. Ez a terv a Gyári kert 
melletti és mögötti területet -út kialakításával- beépítésre javasolta.

E rendezési tervet még a 1998-2002 között regnáló képviselő-
testület fogadta el 2001. szeptemberében. Az ülést az akkori alpol-
gármester Csorba János vezette, az éppen távol lévő polgármester 
helyett. 

(2003. szeptemberében pedig, a Cenki Híradóban részletesen, tér-
képpel közöltük a Rendezési terv módosítását, az időközben megvál-
tozott építési igények, és az M9-es tervezett gyorsforgalmi elkerülő 
út miatt.)  szerk.)

A rendezési tervet 1 hónapon keresztül lehetett megtekinteni és 
véleményezni a Polgármesteri Hivatalban.(Erről hirdetőtáblán érte-
sülhetett akkor a község lakossága).

Észrevétel a meghirdetett időn belül nem történt. 
A képviselő-testület a 2003. novemberi ülésén tárgyalta a Gyári 

kert melletti háromszög alakú terület eladásának ügyét, mivel több-
szöri meghirdetés után érdeklődés mutatkozott, beépítési szándékkal. 
A testület ekkor ellenszavazat nélkül megszavazta a terület eladását, 
nem sejtve az ebben alattomosan rejlő Vis-major (előre nem látott 
körülmény) helyzetet. Ez azt jelentette, hogy a képviselő-testület a 
Gyári kerti fás területig adta el az ingatlant, míg a Földhivatal 
telekkönyvében a nyugati telekhatár „szántó” bejegyzéssel kb. 
15-20 méterrel beljebb a parkban volt!

Az adás- vételi szerződés megkötésére 2003. december 23-án ke-
rült sor, 2500Ft/nm áron, 10. 017. 500 Ft végösszeg mellett. A vevő, 
a Szetmár Ingatlanfejlesztési kft. a szerződés aláírásakor kifizetett 
7.500.000 Ft-ot.

(Ezután az időpont után a vevő tervezőmérnöke a telekkönyvben 
bejegyzett nagyságú háromszög alakú területre U alakú lakóház-
együttest tervezett, és a vállalkozó a benne lévő lakásokat a 2004. 
novemberi időpontig részben már el is adta.) /szerk./

A Szetmár kft azonban 2004. július 5-én halasztást kért a hátralé-
vő vételár kifizetésére, mert a terület melletti út megosztási eljárása 
miatt nem állt rendelkezésére a terület, amelyet nagy részben már 
kifizetett. Az új és egyben utolsó fizetési határidőt ekkor 2004. no-
vember 15-ére módosította a két fél.

Az események... 
2004. november 4-én csütörtökön a vállalkozó felhívta a pol-

gármester-asszonyt, hogy kimérték a területet. A polgármester nem 
tudta elfogadni, hogy a kimérési pontok a park területére esnek. 
Másnap, pénteken (5-én) reggel elment Sopronba, a Földhivatalba 
a telekhatár pontos megismeréséért.(Az ekkor telefonon érdeklődő 
helyi képviselőnek a Jegyző-asszony azt a választ adta, hogy a pol-
gármester éppen Sopronban van és az ügyet személyesen intézi.) 
Kalmár Lajos a hivatal munkatársa jött ki személyesen és a beteg 
(lázas) polgármesterrel újból kimérték a területet, amely sajnos 
igazolta az elfogadhatatlan telekhatár tényét. A polgármester ekkor 
kereste a vállalkozót, de sehol sem érte el. Közben már ott voltak a 
favágók és nekiláttak a „barbár” munkához, és a 29 kivágott fa nagy 
részét le is döntötték. 

A vastag vonallal körülhatárolt  terület eladásához járult hozzá a testület. A 
látkép szerint: a fák vonaláig. A Földhivatali bejegyzés szerint azonban, az 
eladott, 273 hrsz-ú (csíkokkal jelölt) ingatlan határa „szántó” jelzéssel, (a 
szaggatott vonalig) a Gyári kertben, a szélső fától kb. 20 méterre húzódott.

Meghívó
2005. február 12-én este 7 órai kezdet-

tel tartja hagyományos farsangi bálját a 
Nagycenki Iparos Kör a Szent Imre utcai 
Sportcsarnokban. A belépődíj 6500/Ft / fő, 
amely tartalmazza a Fesztivál Party Service 
által feltálalt vacsorát, és a műsort.

A részvevők szórakozását a Haladás 
Tánccsoport, valamint a nagycenki lányok 
Kán-kán tánca biztosítja.

Helyfoglalás a Soproni utcai virágbolt-
ban: 30/ 98-66-421 telefonszámon.

A kettôs népszavazás eredménye településünkön
A december 5- én lezajlott szavazáson Nagycenken a választópolgárok 44,46 

százaléka járult az urnákhoz. Ez azt jelenti, hogy az 1480 fô választásra jogosult 
közül 658-an tartották fontosnak a részvételt. 

Az elsô az un. kórház-privatizációs kérdésre; 
18-an érvénytelenül, 
476-an IGEN-nel, (74.38%) 164-en NEM-mel voksoltak. (25.62%)

A második, az un. állapolgársági kérdésre;
22-en érvénytelenül, 
358-an IGEN-nel,  (56,29%) 278-an NEM-mel szavaztak (43,71%)

folytatás a 4-5. oldalon

A Gyári kerti fakivágásokról



Szeptember 30-i ülés

Az ülés első napirendi pont-
jaként az Önkormányzat bank-
számlájának vezetésére érkezett 
ajánlatokat bírálta el a testület. 
A képviselők meghallgatták 
a számlavezetésre jelentkező 
bankok képviselőinek tájékozta-
tását, majd ellenszavazat nélkül, 
két tartózkodás mellett úgy dön-
töttek, hogy az OTP Bank Rt.-
vel kötött bankszámlavezetési 
megállapodást 2004. december 
31. napjával a község fel-
mondja, és 2005. január 1-től 
a Kereskedelmi és Hitelbankot 
bízza meg az Önkormányzat 
számlájának vezetésével.

Döntés született a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási pályázat 
elbírálásának kritériumairól is. A 
szociális bizottság javaslatára 
a korábbi években alkalmazott 
ún. pontrendszer alkalmazását 
megszüntették a képviselők, mi-
vel a tapasztalatok azt mutatták, 
hogy a beérkezett pályázatok 
elbírálásakor ez a rendszer nem 
biztosítja azt, hogy a valóban rá-
szorulók részesüljenek esetlege-
sen magasabb támogatásban. Így 
ezek után a szociális bizottság 
minden lényeges tényező figye-
lembevételével dönt a beadott 
pályázatokról, és tesz javaslatot 
a támogatások összegére a tes-
tület felé. Fontos tudni, hogy 
azok, akik családjában az egy 
főre jutó jövedelem meghaladja 
a mindenkori nyugdíjminimum 
kétszeresét, nem jogosultak ezen 

ösztöndíjra. Emellett a szociális 
bizottság környezettanulmányt 
is végezhet azokban az esetek-
ben, amikor ezt indokoltnak 
tartja. A korábbiaktól eltérően a 
képviselők az idei évre egy ke-
retösszeget határoztak meg, ami 
a Bursa Hungarica pályázatokra 
fordítható. Ennek értelmében 
500.000 Ft kerülhet felosztásra 
a pályázók között. A napirendi 
pontról szóló előterjesztést egy 
tartózkodás mellett fogadta el a 
Képviselő-testület. 

Az egyéb ügyek között elő-
ször a Magyar Államkincstár 
kérése került szóba, melynek 
értelmében az állam 1%-kal tud-
ja támogatni a közalkalmazottak 
6%-os béremelését, amennyiben 
az Önkormányzat vállalja a to-
vábbi 5% kifizetését. A testület 
öt tartózkodás és négy ellensza-
vazat mellett az előterjesztést 
nem fogadta el.

A rendőrség azzal a kéréssel 
fordult a község vezetéséhez, 
hogy a rendőrségi épületben lé-
vő KMB iroda szolgálati lakássá 
alakításához járuljon hozzá az 
Önkormányzat. Ha ez megtör-
ténik, akkor a nagycenki rendőr-
ségi épület két rendőr számára is 
szolgálati lakásul szolgálhatna, 
ám ezzel sajnálatos módon nem 
nőne a rendőri jelenlét a falu-
ban, mivel az ide költöző rendőr 
nem községünkben teljesítene 
szolgálatot. Ugyanakkor a ké-
sőbbiekben szükség lehet még 
egy szolgálati lakásra, amely, 
ha úgy kívánja a helyzet, az 
Önkormányzat rendelkezésére 
áll. Mindezek figyelembevéte-
lével a testület egyhangúlag úgy 
döntött, nem járul hozzá a rend-
őrség kéréséhez. Támogatták 
ugyanakkor a képviselők a he-
lyi körzeti megbízott, Szolyák 
Gábor kérelmét, így a rendőrségi 
épületben a gázcsonk kialakí-
tásának költségeihez 50%-ban 
hozzájárul az Önkormányzat.

Nemes Györgyné védőnő 
nyugdíjba készül. Közalkalma-
zotti jogviszonya 2005-ben szű-
nik meg. Jelenleg azonban be-
tegállományban van, helyettesí-
tése pedig nehézkes, ezért a 
Képviselő-testület úgy döntött, 
már most kiírja a pályázatot a 
védőnői állás betöltésére. A 
nyertes pályázó így megoldhatja 

a helyettesítési problémákat, 
amíg hivatalos közalkalmazotti 
munkaviszonya nem kezdődik 
meg.

Az ülés végén döntés szüle-
tett még arról, hogy a rendőrség 
épületének felújítására, az orvosi 
rendelő, a védő, és a jegyzői 
lakás ablakainak cseréjére ko-
rábban előirányzott 2.500.000 
Ft 1.200.000 Ft-tal megemelésre 
kerül az időközben felmerült 
többletköltségek miatt.

November 8-i rendkívüli ülés

A november 5-i Gyári kerti 
fakivágás miatt tartott rendkívüli 
ülést hétfő reggel a testület. A ki-
alakult helyzet ismertetése után 
még abban a tudatban, hogy az 
adott terület már a favágást meg-
rendelő vállalkozó tulajdona, a 
képviselők úgy foglaltak állást, 
hogy a pontos feltételek meg-
ismerése után kezdeményezni 
fogják a terület ideiglenes helyi 
természeti védelem alá helyezé-
sét. Mivel a vállalkozó ígéretet 
tett arra, hogy a fakivágást nem 
folytatja, így a rendelkezésre álló 
információk birtokában a testület 
úgy látta, hogy fel kell venni a 
kapcsolatot a Szetmár Kft-vel, 
és kompromisszumos megol-
dást kell keresni, hogy a község 
számára fontos természeti érték 
tovább ne károsodjon.

November 15-i rendkívüli ülés

Ismét a fakivágás szolgáltat-
ta a rendkívüli ülés apropóját, 
hisz sajnos korábbi ígéretével 
ellentétben a vállalkozó foly-
tatta a fák kivágását. Emellett 
időközben világossá vált az is, 
hogy a terület még nincs teljes 
egészében a vevő tulajdonában. 
A rendkívül feszült légkörű, sze-
mélyeskedésektől sem mentes, a 
lakosság élénk érdeklődése mel-
lett megtartott ülésen nem volt 
mód a kialakult helyzet higgadt 
megvitatására, értékelésére, így 
a Képviselő-testület úgy döntött, 
eseti vizsgálóbizottságot állít 
fel, amely megpróbálja feltárni 
az eset körülményeit, és megál-
lapításairól írásos előterjesztést 
készít a testület számára. (A 
fakivágással külön cikkünkben 
részletesen foglalkozunk.)

Ezek után zárt ülés keretében 
bírálták el a képviselők a beér-
kezett Bursa Hungarica pályá-
zatokat.

November 30-i ülés

Falugyűléssel kezdődött a 
napirend. A polgármester asz-
szony beszámolt a szép számmal 
megjelent érdeklődőnek az ön-
kormányzat és szervei 2004.évi 
költségvetésének I-III. negyed-
éves végrehajtásáról, illetve a 
2005.évi költségvetési koncep-
cióról. Ezek után a lakosság kér-
dései, észrevételei következtek, 
amelyek túlnyomó többsége 
a fakivágásra vonatkozott, de 
felmerült a Gyár utca túlterhelt-
sége, rossz állapota is.

Az ülés ezek után a vagyon-
gazdálkodásról szóló rendelet 
megalkotásával folytatódott. Az 
eddigi szabályozás átdolgozása 
a vonatkozó törvényi előírások 
megváltozása miatt vált szüksé-
gessé. Az új rendeletet egyhan-
gúlag fogadta el a testület.

Továbbiakban a gyermekjólé-
ti szolgálatnál végzett gyámügyi 
ellenőrzés tapasztalatairól és a 
gyermekvédelem helyi szabályo-
zásáról szóló rendelet módosítá-
sáról tárgyaltak a képviselők. Az 
ellenőrzés megállapításait figye-
lembe véve a testület úgy dön-
tött, hogy a gyermekjóléti szol-
gálat helyéül a volt fogorvosi 
rendelőt jelöli ki, illetve megbíz-
za a polgármestert, hogy a csa-
ládgondozó szakszerű helyettesí-
téséről a Nagylózsi Gyermekjó-
léti Szolgáltatási Társulással 
egyeztessen, és a helyettesítésre 
vonatkozó megállapodást kösse 
meg. 

Az egyéb ügyek között szóba 
került a Vízmű ajánlata egy digi-
tális közműtérkép elkészítéséről, 
és folyamatos vezetéséről, a 
légvédelmi szirénák rendszeres 
karbantartásáról, illetve a Répce-
Regi Televízió kistérségi tele-
víziós csatorna üzemeltetésére 
vonatkozó ajánlatáról, melyet 
nem fogadott el a testület.

December 15-i ülés

Első napirendi pontként a 
nevelési-oktatási intézmények 
szervezeti és működési szabály-

Önkormányzati   Hírek

Sötét tónussal színezve a leendő 
kereskedelmi és gazdasági terület



zatáról, valamint házirendjéről 
tárgyaltak a képviselők, és az 
előterjesztéseket tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadták.

A védőnői állásra kiírt pályá-
zatra beérkezett jelentkezések 
elbírálása következett ezután, 
melynek eredményeként ha-
tározatlan időre Csitkovicsné 
Prajczer Erikát bízta meg a tes-
tület a védőnői feladatok ellátá-
sával községünkben.

Következett a víz és csatornadíj 
legmagasabb árának megállapítá-
sa. A Vízmű Rt. javaslata alapján 
az Rt. közgyűlése kezdeményezte 
a díjemelést. Az egyes önkor-
mányzatok megállapíthatnak a 
Vízmű javaslatánál alacsonyabb 
összegeket is, ebben az esetben 
azonban a különbözetet az adott 
önkormányzatnak kell állnia. 
Mivel községünk anyagi helyze-
te nem teszi lehetővé, hogy az 
önkormányzat átvállalja az eme-
lésből származó többletterheket, 
így a Képviselő-testület 7 igen, 
1 nem, és 2 tartózkodás mellett 
elfogadta az új díjszabást. Ennek 
értelmében 2005. január 1-től a 
közüzemi ivóvíz-szolgáltatás leg-

magasabb díja: 175,60 Ft/m3+Áfa, 
a csatornahasználat legmagasabb 
díja: 187,70 Ft/m3+Áfa, míg ezen 
szolgáltatás lakossági, intézményi 
fogyasztók számára kedvezmé-
nyes díja: 177,50 Ft/m3+Áfa lesz.

Jogszabályi változások miatt 
szükségessé vált a Vízmű Rt-vel 
kötött viziközmű üzemeltetési 
szerződés módosítása. Ezt ellen-
szavazat és tartózkodás nélkül 
tették meg a képviselők.

Következő napirendi pontként 
a háztartási szilárd hulladék szál-
lítási és kezelési díjának megál-
lapítása következett. A helyzet a 
vízdíjakhoz hasonló, vagyis ha 
nem fogadja el a testület a szol-
gáltató javaslatát, akkor megálla-
píthat alacsonyabb díjakat is, de 
a különbözet az önkormányzatot 
terheli. Így a képviselők 8 igen, 
1 nem, és 1 tartózkodás mellett 
elfogadták a Rekultív Kft 2005-
re vonatkozó díjait, melyek: 
110 literes gyűjtőedény esetén 
ürítésenként: 140,20 Ft+Áfa, 
120 literes gyűjtőedény esetén 
ürítésenként: 153,00 Ft+Áfa, 240 
literes gyűjtőedény esetén pedig 
ürítésenként: 315,00 Ft+Áfa. A 

szolgáltató – az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság javaslatát ki-
kérve – továbbra is kedvezményt 
nyújt a nehéz szociális helyzet-
ben lévő lakosoknak.

Továbbiakban a talajterhelési 
díjról szóló új helyi rendeletet 
megalkotására került sor. A ren-
delet meghatározza a talajterhe-
lési díjat fizetni kötelesek körét,( 
mindazok, akik nem kötöttek rá 
a csatornahálózatra, bár ennek 
műszaki feltételei adottak) a 
vízmérési lehetőséggel nem 
rendelkező ingatlanok esetében 
a vízfogyasztás kiszámításához 
szükséges mutatókat, és ezzel 
együtt a talajterhelési díj ki-
számításának módját. Döntés 
született arról is ,hogy a 65 évnél 
idősebb, egyedülálló lakosok 
mentesülnek a díjfizetés alól.

Szintén jogszabályi válto-
zások miatt vált szükségessé a 
helyi adórendeletek módosítása. 
A módosítás az egyes adónemek 
díjtételeit nem érintette. A módo-
sított adórendeleteket a képvise-
lők egyhangúlag elfogadták.

Ezek után a novemberi ülésen 
már tárgyalt vállalkozói terület 
kialakításáról hozott határozatot a 
testület. Kezdeményezte a terület 
művelésből való kivonását, majd 
döntött, hogy megvásárolja azt az 
államtól. Mindez kb. 44.000.000 
Ft költséget jelent, melyből közel 
31.000.000 Ft-ba kerül a műve-
lésből való kivonás, s mintegy 
13.000.000 Ft a vételár, melyet 
egy év alatt, három részletben 
kell kifizetni. Megbízta továbbá a 
testület a polgármester asszonyt, 
hogy egyeztessen a területen társ-
tulajdonos AGRIPRIV Kft-vel a 
további együttműködésről, illetve 
vegye fel a kapcsolatot a Gy-M-
S Megyei Állami Közútkezelő 
Kht-vel a rendezési terv szerinti 
összekötő út megvalósításának 
érdekében.

Utolsó napirendi pontként 
zárt ülés keretében elfogadták a 
képviselők a fakivágási ügyben 
felállított eseti vizsgálóbizottság 
jelentését, és úgy döntöttek, 

hogy nem kezdeményeznek fe-
gyelmi eljárást a polgármesterrel 
és a jegyzővel szemben.

Egyéb ügyek között szóba ke-
rült, hogy május elején az Európa 
Charta újabb tanácskozást tart, 
ezúttal Hollandiában, melynek té-
mája a mezőgazdaság és a környe-
zetvédelem lesz. Az összejövetel-
re községünkből 10 résztvevőt 
várnak. A Charta következő talál-
kozójára pedig 2005 szeptemberé-
ben Nagycenken kerül sor.

2005. január 27-i 
rendkívüli ülés

A Sopron-Fertőd Kistérség 
Többcélú Társulás társulási 
megállapodásának módosítása 
miatt volt szükség a rendkívüli 
ülés megtartására. Előbb azon-
ban, mivel január elején három 
képviselő lemondott,  az új 
képviselők megbízóleveleinek 
átadására, illetve a képviselői es-
kütételre került sor. A törvények 
alapján a lemondott képviselők 
helyét a választásokon követke-
ző legtöbb szavazatot kapott sze-
mélyek foglalhatják el, ha vállal-
ják a megbízatást. Ennek alapján 
a lemondott Csigó Szilveszter, 
Csorba János és Nagy László 
képviselők helyét Steiner 
Katalin, id.Brummer Gábor és 
Ivánkovics Ottó foglalta el.

A többcélú társulás társulási 
megállapodásának módosítása 
a törvényi háttér megváltozása 
miatt vált szükségessé. A társulás 
révén pluszforrásokhoz juthat a 
régió, és így községünk is a te-
rületfejlesztés, az oktatás, a szo-
ciális feladatok területén, illetve 
bizonyos szociális, jóléti, oktatási 
feladatokat a társulás égisze alatt 
lehetne elvégezni, amely költ-
ségmegtakarításokat jelenthet. A 
megállapodás módosítását egy-
hangúlag fogadta el a testület.

A képviselői lemondások mi-
att szükségessé vált a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság tagja-
inak kiegészítése. A bizottság új 
tagja Steiner Katalin lett.

Köszönet
Szeretnék köszönetet mondani annak a több tucat telefo-
nálónak, a személyesen megkeresôknek, akik az elmúlt 
idôszakban továbbra is bizalmukról és támogatásukról biz-
tosították a Képviselô-testületet, a jegyzôt és jómagamat. 
Ez, és a templomból kijövet nyújtott csendes kézfogások 
adtak erôt a további munkánkhoz, ahhoz, hogy továbbra is 
emelt fôvel, tiszta tekintettel nézhetünk bárki szemébe.

Udvardi Imréné polgármester

A három képviselô lemondó-levele

Tisztelt Képviselő-testület!

Csigó szilveszter, Csorba János és Nagy László közös elhatá-
rozásunk alapján ezennel lemondunk az önkormányzati képviselői 
tisztségünkről.

Az Önkormányzati törvény egyértelműen fogalmaz:
„A helyi önkormányzás lehetővé teszi, hogy a választópolgárok 

helyi közössége- közvetlenül, illetőleg a választott helyi önkor-
mányzat útján- önállóan és demokratikusan intézze a helyi közérde-
kű ügyeit. A helyi önkormányzat érvényre juttatja a helyi népfelség 
elvét, helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvá-
nosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.”

A képviselői tisztségnek megfelelni tisztelettel, alázattal, teljes 
hittel és bizalommal lehetséges. Ezek közül a hit és a bizalom 
megingott.

Az utóbbi idők történései azt a hitet, hogy önkormányzati kép-
viselő gondatlanságból történő jelentős értékű vagyonvesztés meg-
előzésére tett intézkedéseit eredmény övezheti, elvesztettük.

A község vagyongazdálkodásakor, ha voltak is viták a végén 
mindig teljes bizalommal felhatalmaztuk a polgármestert, hogy az 
ügyben eljárjon és elvártuk, hogy jó gazdája legyen a közvagyon-
nak. A Gyári kertnél szerényen fogalmazva gondatlan gazdának 
bizonyult, ezért további bizalmunkról nem biztosíthatjuk.

A felelősségre vonás elől – a törvény adta lehetőséget kihasz-
nálva a nyilvánosság teljes kizárásával- menekülni lehet hogy 
szabályos, de erkölcsileg elítélendő.

Köszönjük a választóink bizalmát és kérjük értsenek meg ben-
nünket, nem tehetünk mást.

A képviselő testületnek sok sikert kívánunk további titkos és 
nyilvános munkájukhoz.

Csigó Szilveszter   Csorba János   Nagy László

(A lemondó levelet a volt képviselők kérésére, szó szerint közöltük.)



folytatás az első oldalról

November 6-án, szombaton 
ismét folytatni akarták a fák ki-
vágását, de az ott jelenlévő helyi 
képviselő - a békavári lakosok-
kal együtt - megakadályozta a 
további károkozást.

A november 8-i, reggel 8 
órára összehívott rendkívüli 
ülésen, ahol a beteg (és lázas) 
polgármester is részt vett, egy 
képviselői javaslat kapcsán a tes-
tület meghatározta azokat a fel-
adatokat, amelyeket Gyári kert 
helyi védelem alá való helyezés 
elindítása és a vállalkozóval való 
kompromisszumos megegyezés 
érdekében el kell végezni. A he-
lyi védelem alá helyezés hosszú, 
(nem 24 órás) folyamat, amely 
szakhatóságok véleménye után 
lehetséges.

Ezzel kapcsolatban a jegyző 
még azon a napon felvette a kap-
csolatot a Fertő-Hanság Nemzeti 
Parkkal, mert a szakvéleményük 
szükséges a döntés meghozata-
lánál.

Majd személyesen találkozott 
Szetmár Balázzsal, aki megígér-
te, hogy további egyeztetésig 
nem fog fát kivágni. 

November 10-én, szerdán 
reggel a vállalkozó felhívta a 
polgármestert, és közölte, hogy 
befizette a fennmaradó összeget, 
és vágja a fákat (biztonsági őrök 
jelenlétével.) szerk.)

A jegyző, amikor értesítették, 
hogy megint vágják a fákat, 
azonnal felhívta Szetmár B.-t 
és erélyesen felszólította, hogy 
azonnal fejezze be ezt a tevé-
kenységet.

Ennél a második fakivágás-
nál a leglelketlenebb cseleke-
det az volt, hogy több értékes 
fát motorfűrésszel bevágtak 
(behajkoltak), amely kérdésessé 
teszi a fa további életét.

A november 15-ére össze-
hívott testületi ülésen-, amely 
a nagyteremben folyt le - sok 
kritikus, helyenként méltatlan 
hangvételű, de jó néhány előbb-
re vivő javaslat, hozzászólás is 
elhangzott.

Ezen az ülésen született az a 
döntés, hogy vizsgálóbizottságot 
hoz létre a testület az ügy kivizs-
gálására.

A Bizottsági meghallgatáson 
elhangzottakról...

A vizsgálóbizottság meg-
hallgatásán a Jegyző-asszony 

elmondta, hogy a nov. 15-ei ülés-
napon reggel került kikérésre az 
a tulajdoni lap, amely láttán tuda-
tosult benne, hogy jogilag mi is a 
helyzet. Ezért abban a légkörben 
és indulatos helyzetben, ami  a 
rendkívüli ülésen kialakult, úgy 
érezte, nem közölhetőek ezen té-
nyek. Más lett volna, ha e napon, 
a testületi ülés előtt kerül sor a 
tények tisztázására.

A Polgármester-asszony 
ugyancsak e bizottsági meghall-
gatáson elmondta, ő is hibásnak 
érzi magát abban, -ahogy a testü-
let nagy része is-, hogy az eladás 
előtt nem mérette ki a területet. 

(Ez az eljárás sem az önkor-
mányzatok telek-eladási gyakor-
latában, sem az ügyvédi gya-
korlatban nem szokásos, hiszen 
jelentős költséggel jár. A szerző-
dések írásakor a Földhivatalok 
telekkönyv adataiban minden fél, 
vevő, eladó,- megbízik.) szerk.)

Nagyon bántja hogy ez 
megtörténhetett, hiszen az eset 
előtt már készen voltak a park 
felújításának, rendbetételének a 
tervei.

Elnézést kérek mindenkitől...

A vállalkozó elmondta a meg-
hallgatáson, hogy a területet már 
a magáénak tekintette, csak a no-
vember 15-i (fizetési) határidőre 
figyelt, a szerződés tartalmával 
nem foglalkozott. A terület ki-
mérését önszorgalomból végez-
tette el november 4-én az első 
fakivágást megelőző napon. A 
kimérésről az önkormányza-
tot nem értesítette, így azon a 
község részéről senki nem volt 
jelen. A kimérés során derült 
ki, hogy a telek határa beleesik 
a Gyári kertbe. Ez a vállalkozót 

meglepetésként érte. Festékkel 
megjelölte az érintett fákat, 
hívta a polgármester-asszonyt, 
és megmutatta neki, hogy a fák 
beleesnek az általa megvásárolt 
területbe. Elmondása szerint 
a polgármester-asszony dühös 
lett, azt mondta: „-Az lehetetlen, 
hogy a telekhatár a parkban len-
ne-, ezt újra ki kell méretni!”

Ennél az újbóli kimérésnél 
a vállalkozó nem volt jelen. 
Szetmár B. a fakivágást megren-
delte, a fakivágás időpontjáról 
nem tájékoztatta a polgármes-
tert. Másnap elkezdték vágni 
a fákat, annak ellenére, hogy a 
polgármester-asszony kérte- (s 
ezt a vállalkozó is elismerte )-, 
ne történjen semmi addig, amíg a 
kérdéses terület sorsa megnyug-
tatóan nem rendeződik. Szetmár 
Balázs azzal érvelt, hogy a 
munkálatokat mindenképpen el 
kellett kezdeni, mivel őt szorítja 
a határidő, banki nyomás nehe-
zedik rá.

„Elnézést kérek mindenkitől, 
de gyakorlatilag nem tehettem 
mást!” - mondta Szetmár B.

A második fakivágással kap-
csolatban (amelyre a Jegyző-
asszonnyal történt megbeszélés 
ellenére került sor) a vállalkozó 
elmondta, hogy „- nem volt 
más lehetősége, a falaknak már 
állnia kellene!” Ezért utalta át a 
szerződés szerinti második részle-
tet is. A háromszög alakú telekre 
egy patkóforma alakzatú épületet 
terveztetett. Az oldaltávolságok 
tartása miatt az épületet a telken 
eltolni nem volt lehetséges,- in-
dokolta lépését a vállalkozó.

 
A vállalkozó elismerte fele-

lősségét, és azt nyilatkozta; „mi-
vel közös érdek, hogy a park szép 

legyen, ezért hajlandó vagyok a 
park rehabilitációjában részt 
vállalni.-”

Kártérítési megállapodás

A két fél, az önkormányzat 
és  a Szetmár Ingatlanforgalmi 
és Építőipari Kft között létrejött 
kártérítési megállapodásban rög-
zítésre került, ”- a Szetmár kft 
kötelezettséget vállal arra, hogy 
minimum 15 db fát ültet a 273 
hrsz alatti ingatlanra, amelyből 
min: 6 db mezei juhar, 1 korai 
juhar, 1 akác, 2 db japánakác, 2 
db vadgesztenye, 1 db kislevelű 
hárs, 1 ostorfa, 1 nagylevelű hárs 
fafajnak kell lennie.”

Kötelezettséget vállal továbbá 
arra, hogy a két ingatlan (272 és 
273 hrsz alatti) határát nem ke-
rítéssel, hanem (nem tüskés) élő 
sövénnyel választja el.

Kötelezettséget vállal a fentie-
ken kívül arra is, hogy a parkban 
kialakításra kerülő játszótéren 1 
db kétüléses hintát, egy létramá-
szókát, egy mérleghintát, és saját 
választása szerint még legalább 
2db más játszóeszközt megvá-
sárol, és azokat a saját költségén 
szabályosan elhelyezi. 

Végezetül vállalta, hogy cél-
támogatásként 250.000 forintot 
a terület rehabilitációjára, illetve 
a park és játszótér kialakítására 
befizet az önkormányzat szám-
lájára.

A december 15-i testületi 
ülésen számos napirend után 
zárt ülésen hozta meg döntését 
a képviselő-testület. A vizsgá-
lóbizottság jelentése, valamint a 
Szetmár kft.-vel történt kártéríté-
si egyezség megismerése után az 
ügyet lezárta.

A park kivágott fáinak 
számbavétele

Az önkormányzat a november 
8-i rendkívüli ülésen döntött ar-
ról, hogy szakértői vizsgálatot 
kér a park kivágott, és még élő 
fáinak állapotáról. A felmérést és 
az első bejárást dr. Varga Sza-
bolcs a NyME-EMK Erdő és 
Faanyagvédelmi Intézet Igazga-
tója, dr Kocsó Mihály a NYME-
EMK botanikus kert vezetője, 
egyetemi főtanácsos, és dr. 
Divós Ferenc NYME-FMK fi-
zikus egyetemi docens végezte.

A szakértők minden fáról 
egyedileg mondtak véleményt, 
és készítettek digitális felvétele-

A telekre tervezett U alaprajzú épület látványképe, 
előtérben a Gyár utca



ket. Megállapították hogy össze-
sen 29 fa került kivágásra. 

Közülük a legidősebb és egy-
ben a legértékesebb a kb. 100 
éves Nagylevelű hárs (Ez a fa 
még áll, de behajkolták (befűré-
szelték), fenntarthatósága továb-
bi vizsgálatokat igényel)

A szakértők a pótlási értékét 
350 ezer forintban állapították 
meg, de a fa teljes értékét több 
millióra becsülték.

Míg az összes kivágott fa 
becsült pótlási értéke a szakvéle-
mény szerint 2.610.000 Ft, addig 
ennek az egy, még álló egyednek 
az értékét genetikai és környe-
zetvédelmi érték figyelembe-
vételével 5.250.00 forintban 
állapították meg. 

A szakvélemény szerinti, 
kivágásra került 29 fa leírása 
részletesen:

12 db magról nőtt fa (15-20 
évesek, 1db Kőris (egészséges), 
8db Mezei juhar (mind egészsé-

ges) és 3db Akác, mindhárom ve-
szélyes, korhadt, kivágható volt.)

5 db  Mezei juhar (közülük 
3 db 80 éves, 1db 70 éves, 1 
db pedig 55 éves, ebből három 
egészséges, egy erősen odvas, 
egy részben korhadt, de 50 évig 
fenntartható lett volna.)

4 db Japánakác (közülük 
1db 90 éves, (korona ágai kor-
hadóak nyeséssel még kb. 30-40 
évig fenntartható lett volna), 2db 
75-80 éves, (8m-től felfelé kor-
hadt, csonkolással még 20 évig 
fenntartható lett volna, a másik 
egészséges, kis korhadással) 
1 db 75 éves, (a tuskón 20 cm 
átmérőjű korhadás, talán 10 évig 
fenntartható lett volna.)

1 db Akác (veszélyes, kor-
hadt fa, ki kellett volna vágni)

3 db Vadgesztenye (1db 75-
80 éves, egészséges, csak korona 
ápolást igényelt; 1db 60 éves, 
egészséges, 1db 40 éves korhadt, 
veszélyes, kivágandó volt.)

1 db Korai juhar (25 éves, 
egészséges.

1db Ostorfa (60 éves, egész-
séges, még álló fa, de 
behajkolták.

1 db Kislevelű hárs (tuskó 
egészséges, a fa felülről korhadt 

volt, ágnyeséssel 20 évig még 
fenntartható lett volna.

(+ a már fent említett 
Nagylevelű hárs, amely egyed 
a kivágott ék visszahelyezé-
sével remélhetőleg megmene-
külhet)

A kivágott fák közül néhány életveszélyesen odvas volt, 
mint az a felvételen látszik

Néhány éve Nagycenki Sándor a Gyár utcában tanított be a gyerekeknek 
pásztorjátékot, az elmúlt karácsonykor pedig Kiscenken Ragatsné Horváth 
Marika gyűjtötte össze az utca összes gyermekét, és tették ugyanezt. Lelkes 
közreműködésével, az általa összeállított mondókákkal sok kiscenki családot 
látogattak meg a karácsony szent ünnepe előtt.

adatok védelmét és a közérdekű 
adatok nyilvánosságát szolgáló 
törvények betartása gyakorta 
gondot okoz.

A demokratikus helyi hata-
lomgyakorlást, a döntéshozatal 
átláthatóságát szolgálja az ön-
kormányzati törvénynek az a 
szabálya, mely szerint a testüle-
ti ülések általában nyilvánosak. 
Az ott folyó vitákat a polgárok 
nemcsak személyesen, hanem 
örvendetes módon, egyre több 
településen a helyi televízió 
egyenes közvetítései révén 
vagy az Internet segítségével is 
nyomon követhetik.

A törvényhozó ugyanakkor 
– hogy a személyi ügyek (vá-
lasztás, kinevezés, fegyelmi 
eljárás) eldöntése, valamint az 
önkormányzati vagyonnal való 
rendelkezés során megfelelő 
védelmet nyújtson a szemé-
lyes adatok és az üzleti titkok 
számára – meghatározott 
esetekben kötelezővé, illetve 
lehetővé teszi, hogy a képvi-
selőtestület zárt ülést tartson és 
a zárt ülésekről készült jegyző-
könyveket a nyilvánosságtól 
elzárja. Ez a védelem akkor 
garantálható, ha nemcsak az 
önkormányzat tisztségvise-
lői és tisztviselői, hanem a 
képviselőtestület választott 
tagjai is ismerik és betartják 
a titoktartásra vonatkozó 
törvényi előírásokat.

A sokasodó panaszokra te-
kintettel indokoltnak tartottam, 
hogy a zárt testületi ülések doku-
mentumainak kezelésével kap-
csolatban felmerült legfontosabb 
kérdésekben állást foglaljak. 
Az állásfoglalás elsősorban azt 
hangsúlyozza, hogy pusztán az 
iratkezelési előírások érvénye-
sítése nem nyújt garanciát arra, 
hogy az érintettek jogait mara-
déktalanul tiszteletben tartsák. 
Szükséges, hogy az önkormány-
zati képviselők és az önkormány-
zatok köztisztviselői – hűen 
esküjükhöz – megtartsák hazánk 
alkotmányos jogszabályait. Ezt 
a jogkövető magatartást elő-
mozdíthatja, ha az önkormány-
zat tisztségviselői részletesen 
tájékoztatják az önkormányzati 
képviselőket, köztisztviselőket a 
személyes adatok védelmét és a 
közérdekű adatok nyilvánosságát 
szolgáló jogszabályi előírások-
ról, a jogsértéssel kapcsolatos 
(adatvédelmi, polgári jogi, bün-
tetőjogi) szankciókról, az adat-
kezelési szabályok megsértése 
esetén pedig a – törvényekben 
előírt módon – felelősségre vo-
nást kezdeményeznek.

Az állásfoglalás teljes szöve-
ge az adatvédelmi biztos hon-
lapján a www.obh.hu Internet 
címen az aktuális információk 
között olvasható.
Budapest, 2005. január 24.

Dr. Péterfalvi Attila

KÖZLEMÉNY

Az elmúlt esztendőben meg-
szaporodtak azok a beadvány-
ok, melyekben polgármesterek, 
jegyzők és állampolgárok a zárt 
önkormányzati testületi ülések 
dokumentumainak kezelésével 

kapcsolatos panasz kivizsgálá-
sát vagy az erre vonatkozó jog-
szabályok értelmezését kérték 
tőlem. A sajtó révén a közvé-
lemény is mind gyakrabban ta-
pasztalhatja, hogy a politikailag 
sokszínű, választott testületek 
működése során a személyes 

Az Adatvédelmi Biztos levele
Az elmúlt időben, községünkben, több esetben előfor-
dult, hogy a „zárt ülés” fogalmát nem értették, esetleg 
félreértették. Mivel ez Magyarországon sok helyen 
előfordult, ezért – függetlenül a nagycenki esettől - az 
adatvédelmi biztos az ország összes önkormányzatá-
hoz a következő levéllel fordult:



Az elmúlt nyáron megkezdő-
dött az iskola épületének felújítá-
sa. Első lépésként a már rendkí-
vül leromlott állapotú vizesblokk 
helyett készült el egy új, a kor 
követelményeinek és a törvényi 
előírásoknak megfelelő vizes-
blokk az iskola épületén belül. Az 
új helyiségekről néhány felvételt 
is láthatnak. Továbbiakban azt 

tervezzük, hogy több lépcsőben, 
folyamatosan korszerűsítjük az 
iskola épületét, természetesen az 
anyagi lehetőségeknek megfele-
lően. A következő lépés a tető fel-
újítása lenne, a régi, elhasználó-
dott, csúnya palaborítást cserépre 
cseréljük. Mindenképpen szükség 
van az épület teljes szigetelésére, 
hisz állandóan vizesednek a fa-
lak. A szigetelés elvégzése után 
lehetne az épület külső homlok-
zatát rendbe hozni. Tervezünk 
további belső átalakításokat, 
egy aula kialakítását a korábbi 
technika terem helyén, illetve a 
nyílászárók cseréjét, a terembel-
sők és a folyosók szebbé tételét. 
Természetesen mindezen tervek 
sokba kerülnek, és nem egyik 
napról a másikra valósíthatók 
meg. A finanszírozáshoz hosszú 
lejáratú, kedvezményes kama-
tozású hitel felvételét tervezzük 

az önkormányzat segítségével, 
hisz az épület korszerűsítése, 
felújítása elengedhetetlen ahhoz, 
hogy iskolánk hosszú távon meg 
tudja őrizni versenyképességét. 
A további felújításokról későbbi 
számainkban természetesen rész-
letesen beszámolunk.

Az iskolai élettel kapcsolatban 
fontos megemlíteni, hogy véget 
ért az első félév. Az iskola di-
ákjainak tanulmányi eredménye 
összességében jónak mondható, 
hisz bár volt néhány bukás, de 
emellett jó néhány tanulónk jeles 
bizonyítványt vihetett haza. 

Az előttünk álló félév felada-
tairól szólva említést érdemel a 
megyei Széchenyi iskolák ha-
gyományos találkozója, amely 
idén Gönyün lesz április végén. 
Ebben az évben ismét lesz erdei 
iskolai program, az ötödikesek 
és a hatodikasok egy hetet tölt-
hetnek el Szigligeten és környé-
kén. Itt kell elmondani, hogy a 
tavalyi tanév végén benyújtott 
erdei iskolai programra vonatko-

zó pályázatunk sikeres volt, így 
370.000Ft-ot nyertünk a prog-
ram megvalósításához.

Folytatódik a testvérkapcso-
latok ápolása a deutschkreutzi 
iskolával, melynek keretében ta-
vasszal egy-egy osztály eltölthet 
egy napot a testvériskolában.

A felsoroltakon kívül még 
rengeteg program és persze tanu-
lás is vár a diákokra, így biztos, 
hogy a tavasz is eseménydús lesz 
mind a tanárok, mind a diákok 
számára.

Nagy tisztelettel köszöntöm a Cenki Híradó olvasóit!
A községben a közrend, közbiztonság helyzete továbbra is jónak 

nevezhető. A tudomásunkra jutott bűncselekmények számában visz-
szaesés tapasztalható. Továbbra is a tulajdon ellen elkövetett bűncse-
lekmények a számottevőek. (lopások, besurranások, valamint apróbb 
családi konfliktusok) Nagycenk és közvetlen környéke a 85-ös és 
a 84-es főútvonal miatt továbbra is rendkívül balesetveszélyes. A 
balesetek nagy részét a sebesség jelentős túllépése valamint szeszes 
ital fogyasztása okozta. Ezért ezek ellenőrzésére és kiszűrésére a 
jövőben kiemelt figyelmet fordítunk. A község ki és bevezető útjain 
sűrűbben számíthatnak közúti ellenőrzésekre.

A községen az átmenő forgalom rendkívül nagy. A balesetek csök-
kentése és kiküszöbölése miatt heti rendszerességgel tervezünk sebes-
ségmérő ellenőrzéseket a nappali és az éjszakai órákban egyaránt.

Továbbra is keressenek minket az alábbi telefonszámon 06-20/ 569-
2235, amennyiben ezen a telefonszámon valamely okból nem vagyunk 
elérhetőek, hívják a Soproni Rendőrkapitányság (0699) 311- 234 szá-
mát vagy a 107-es segélykérőt. 

Március hónaptól kezdve minden hó első hétfőjén fogadóórát 
tartunk a Nagycenki KMB irodán, amely megtalálható Nagycenk 
Széchenyi tér 3/A szám alatt.

Mivel az elmúlt időszakban megnövekedett az utazó bűnözésből élő 
személyek száma a Soproni Rendőrkapitányság illetékességi területén, 
ezért ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy vigyázzanak 
értékeikre és amennyiben a községben idegen, gyanús személyeket 
látnak, keressenek minket a már fent leírt telefonszámokon.

Szolyák Gábor  r. ftörm

Kékfény hírek

Év-végi vandalizmus
A község, a szűkös anyagiak ellenére igyekszik barátságossá, 

komfortossá, esetenként meghitté tenni a környezetünket.
Így történt ez az elmúlt év végén is, amikor a falu központjában 

lévő fenyőfára az – Adventi időszak hangulatához illően – új fény-
füzér került, egy magánszemély jelentős támogatásával.

A közel 80 ezer forint értékű égősor kellemes fénye valakinek 
mégis „szúrta” a szemét, mert ameddig csak fel tudott érni „szaksze-
rűen” apró darabokra vágta szét a vezetéket.

Ugyancsak ez előtt a fenyőfa előtt elhelyezett, magánszemélyek 
által készített Mikulás puttonyába hajigáltak petárdákat a lelketlen 
rongálók. A károkozás folytatódott a Szilveszter előtti napon vagy 
órákban a Polgármesteri Hivatal falára felfüggesztett üvegezett 
hirdetőtáblának az üvegét törte be valaki elég el nem ítélhető 
módon.

Ezzel még nem volt vége a vandalizmusnak, A Széchenyi-téren, 
az oda lebetonozott, a környezethez alkalmazkodó, és nem kevés 

ISKOLAI HÍREK

A betonból kitépett szemetesláda

anyagi ráfordítással elhelyezett szemét-tartó edényt tépték ki a föld-
ből, és választották el az edényt a tartóoszlopától.

A közel egy hét alatt sok ezer forintnyi kárt okozókat nem lesz 
könnyű megtalálni, de ha a mindannyiunk érdekében létrehozott 
tárgyakra jobban odafigyelünk, talán megvédhetjük közösen megte-
remtett tulajdonunkat.



Akkoriban már kialakult a 
távolsági kereskedelem ezek 
között a vidékek között, és a bo-
rostyán-kereskedelem útvonalait 
is felfedezték.

A közelben, a keleti Alpok-al-
ján haladt egy fontos borostyán-
útvonal észak felé.

Az egyik feltárt sírban például 
találtunk egy borostyán-gyöngyöt.

A leggazdagabb sír-lelet, 
amelyben az edénymellékletek 
mellett egy bronz nyakékszert, 
hajkarikákat, egy baltát, egy tőrt, 
és egy ruhaösszekapcsoló-tűt 
találtak a régészek, az elhunyt 
személy magasabb társadalmi 
helyzetére enged következtetni.

Érdekességként jegyezném 
meg, az egyik legutóbb feltárt 
sírban találtunk pl. egy női csont-
vázat, szép ívelő koponyával, 
bronz diadémmal (koronaszerű 
fejdísszel), amely szokatlanul 
nagy sírgödörben volt, amelyben 
elfért valamilyen nagyobb tárgy 
is. Ez a tárgy feltehetően a hárfa 
lehetett, mert az eltemetett kezei 
oldalra voltak helyezve, és ujjai-
val mintha hangszer húrjait érin-
tette volna. Véleményem szerint, 
ez, a hárfázni tudó fontos személy 
a fenti gazdag ékszerleletet adó, 
fegyveres ”főnök” udvarához tar-
tozhatott, aki a közeli baltás sír-
ban (kép mellékelve) nyugodott. 
A hárfa és húrjai teljesen szerves 
anyagból készülhettek, mert nem 
találtunk egyéb nyomokat.

Úgy tudni, találtak 4500 éves 
leleteket is?

Igen, réz-kori települési ma-
radvány is előkerült munkánk 
során, festett edényeket, csiszolt 
kőbaltát tártunk fel ebből a kor-
ból. Előkerült még egy őrlő kő is, 
amely a népesség mezőgazdasági 
foglalkozására utal. Találtunk olyan 
vessző-lenyomatos égett agyag da-
rabokat, amelyeknek alapján lehet 
következtetni arra, hogy milyen 

technikával építették akkoriban 
az emberek a házaikat. (Fonott 
vesszőt betapasztottak agyaggal. A 
házak nem voltak földbe mélyítve.) 
Ezeknek a házaknak előkerültek 
a cölöp-lyukai, amelyből látható, 
hogy nagyobb házakat építettek, 
mint az Árpád-koriak.

A feltárt Árpád-kori település-
nek melyek a sajátosságai?

A bronzkori temetőre települt, 
és itt feltárt Árpád-kori lakóhá-
zakat félig földbe mélyítve, kb. 
4x4 méteresre alakították, benne 
kemencével, stabil oszlop he-
lyekkel. (Az ilyen házakat néhány 
nap alatt is fel lehetett építeni, ha 
összefogtak. Ezért előfordulhat az 
is, hogy a mai falu körül még 3-4 
Árpád-kori település maradványa-
it rejti a föld.)

Ennek a háznak a vaskulcsa az 
ajtó mellet került elő az ásatások 
során, ezt már bemutatta néhány 
tv-csatorna riportműsora is..

A feltárt Árpád-kori telepü-
lésrész Nagycenk helytörténete 
szempontjából nagyon fontos. 
Hogy hol volt a község legkoráb-
bi lakott településrésze azt eddig 
nem nagyon lehetett tudni. A 
honfoglalás előtt nagyjából a mai 
település helyén avar település és 
temető volt, most úgy tűnik, hogy 
Nagycenknek az első Árpád- ko-
ri településrésze itt lehetett az 
Aranypatak kanyarjában.

Láthatjuk-e a gazdag kincse-
ket valahol?

Jövőre, 20 év után Sopronban 
tartja meg a Magyar Régészeti és 
Művészettörténeti Társulat éves 
országos vándorgyűlését, amely-
nek keretében a Lábas-házban 
szeretnénk az ásatáson előkerült, 
és már restaurált ékszereket, edé-
nyeket bemutatni.

Mikor fejezik be a feltárási 
munkákat?

Várjuk, hogy elolvadjon a hó, 
és ha a sár sem zavarja a munkát, 
azonnal felvonulunk a területre. 
A feltárásnak talán csak a felénél 
vagyunk, amelyet szeretnénk 
befejezni a március közepéig és 
átadni a teljes területet a vasút-
építéshez.

A településtől délre a közeljö-
vőben megépítésre kerül az M9-
es autóút, amely Szombathely, 
Nagykanizsa, Kaposvár, Szek-
szárd stb. felé gyorsítja meg a 
közlekedést. Mivel Nagycenknél 
a közeli országhatár miatt nem 
fér el a 2x2 pályás úttest, ezért a 
Sopron- Szombathely vasútvo-
nal ”beljebb” hozásával ívkor-
rekcióra kerül sor, mintegy 1,5-
2 km hosszban. A törvény szerint 
minden ilyen beruházást régé-
szeti feltárásnak kell megelőz-
nie. Ez a munka közel egy éve 
folyik, és ennek a páratlan érté-
kű eredményeiről kérdeztük dr. 
Gömöri Jánost, a nagycenki 
feltárás vezetőjét. 

Hova kell elhelyeznünk a 
bronzkori leletegyüttest?

„A Bronzkor volt Európa első 
aranykora, amikor a görögök elju-
tottak a Brit szigetekig.

Homérosz az Odisszea c. epo-
szában ír a felfedezők kalandos 
utazásairól, amelyek nem csak 
mesés történetek, van valami 
valóságmagjuk. - Magam is lát-

hattam dél-Skandináviában szik-
larajzokat, amelyek a görög ha-
jókhoz hasonlítottak, az ábrázolt 
harcosok olyan felszereléseket, 
pajzsot, sisakot, kardot viseltek, 
mint az ókori görögök.” -kezdte 
válaszát dr. Gömöri János ré-
gész, az ásatás irányítója.

Hogy Nagycenk környéke is 
sűrűn lakott volt abban az időben, 
azt bizonyítják egyéb környékbeli 
leletek is. A legközelebbi hasonló 
korú sírokat Deutschkreutz-ban 
(Németkeresztúron), és Fertőszent-
miklóson, a régi homokbányánál 
tárták fel. Itt Nagycenken, az 
Arany –patak kanyarjánál, a dom-
bos, déli fekvésű lejtő letelepedés-
re nagyon alkalmas volt. Így tör-
ténhetett, hogy a korábbi bronzkori 
temető helyére települt a későbbi 
Árpád- kori falu is.

Az utóbbi időben a nagycenki 
feltárás országos viszonylatban 
is az egyik leggazdagabb lelet-
anyagot nyújtó bronzkori temető, 
aminek az értékét az is megadja 
majd, hogy egy antropológus 
megvizsgálja az összes csontvázat. 
Ezek után össze lehet majd vetni 
a sírokban talált csontok, és egyéb 
leletek alapján a családi csoporto-
kat, illetve a közösségi alá- és fö-
lérendeltségi viszonyokat is. (férj, 
feleség, gyermek, gazdag és annak 
szolgálatában álló személy, stb.)

Mi jellemzi a bronzkori temet-
kezéseket?

Akkoriban közép-Európa szerte 
meglehetősen egységes kultúra 
alakult ki (kb. a Kárpát- medencé-
től Közép- Németországig)

Az itt föllelt zsugorított helyze-
tű temetkezések általánosak voltak 
ebben a korban. A cserépedények 
is,- amelyből néha síronként 5-6 
ételmelléklet is előkerült-, a fém-
tárgyak is (fegyverek, ékszerek), 
hasonló típusúak voltak.

Ásatási technikus rajzolja és 
méri a gödrökben a csontvázakat

Árpád-kori település, és

4000 éves (Bronzkori) értékes 
leletek Nagycenk határában

Az egyik leggazdagabb sír-lelet , a 
bronzból készült nyakékszer a balta 
és a ruha összekapcsoló tű még az 

eredeti pozíciójában látható.

Jó látható a zsugor helyzetű 
temetkezés, amely 4000 évvel 

ezelőtt természetes volt

Dr. Gömöri János az ásatás vezetője, minden apró részletet számba vesz 
(Háttérben az új vasúti töltés építése)



Labdarúgás
Március közepén kezdődik a tavaszi 

szezon, melyre már mindkét csapatunk meg-
kezdte a felkészülést. Az első csapat kereté-
ben néhány változás várható. Farkas Péter ta-
vasszal nem szerepel Nagycenken. Már biz-
tos, hogy új játékosként érkezik Nagycenkre 
Nemes Gábor Harkáról, s a tervek szerint 
további erősítésekre is sor kerül. Az együttes 
a rossz időjárás ellenére heti három edzéssel 
készül a tavaszi szezonra. Természetesen 
felkészülési mérkőzésekre is sor kerül, ha 
az időjárás megengedi. Tavasszal szeretne 
felzárkózni az élmezőnyhöz a csapat. 

A tartalék-együttes is készül a bajnoki 
folytatásra. Ahhoz, hogy a korábbi évekhez 
hasonló jó eredményeket érjenek el a fiata-
lok, nagyobb edzéslátogatottságra lesz szük-
ség. A tartalékok keretében is lehet néhány 
változás a tavaszi szezon kezdete előtt. 

Reményeink szerint minkét csapatunknak 
sikeres lesz a felkészülése, és a tavasz során 
sok örömet szereznek a nagycenki szurko-
lóknak.

Nagycenki Utcabajnokság
Az elmúlt évek hagyományait követve 

2004. utolsó hetében is nagy érdeklődés 
mellett került megrendezésre a Nagycenki 
Labdarúgó Utcabajnokság, hét csapat – csa-
patonként 6-9 fő - részvételével.

A kétszer 10 perces, körmérkőzéses 
rendszerben lebonyolított összecsapásokban 
minden csapat összemérhette erejét a többi 
indulóval. A vándorserleget az elmúlt évhez 
hasonlóan a Szent Imre utca nyerte 18 pont-
tal, a második a Rákóczi utca lett 13 ponttal, 
míg a dobogó harmadik fokát a Kiscenki ut-
ca érdemelte ki 10 ponttal. Mindhárom csa-
pat játékosai érmeket kaptak, illetve ajándék 
dobozos üdítők szolgáltak a szomjoltásra.

A legjobb kapusnak járó pezsgőt Schey 
Szabolcs, a legidősebb játékosnak való 
elismerést Horváth Iván, míg a legtehet-
ségesebb játékos címet Gosztola Dávid 
érdemelte ki.

Bozsik-program
2001-ben az akkori kormányzat az arany-

csapat legendás játékosáról, Bozsik Józsefről 
elnevezett utánpótlásprogramot indított azzal a 
céllal, hogy újra népszerűvé tegye a gyerekek 
körében a labdarúgást, és minél több fiatalt 
nyerjen meg ennek a játéknak. A kezdemé-
nyezés több-kevesebb sikerrel mintegy két 
évig működött, aztán úgy tűnt pénzhiány miatt 
elsorvadt. Tavaly ősszel azonban a Mol és az 
OTP Bank hathatós anyagi támogatásával új-
raindult a program. A korábbiakkal ellentétben 
azonban a megyei II. osztályú csapatokat is kö-
telezték arra, hogy részt vegyenek a program-
ban. A Nagycenki Sportegyesület a kezdetektől 
résztvevője a programnak, így számunkra nem 
okozott gondot újból bekapcsolódni e sorozat 
küzdelmeibe. Egyesületünk színeiben több, 
mint 30 óvodás és kisiskolás edz és versenyez 
rendszeresen a Bozsik-program égisze alatt. A 
későbbiekben lehetőség lesz arra is, hogy lány-
csapatok is bekapcsolódjanak a küzdelmekbe. 
Mivel az iskolában már évek óta rendszeresen 
fociznak a lányok is, így egyesületünk minden 
bizonnyal „női vonalon” is képviseltetni fogja 
magát ebben a programban. 

Minden nehézség és probléma ellenére na-
gyon hasznos ez a kezdeményezés, hisz a gye-
rekeknek rendszeres sportolási lehetőséget 
nyújt, élményekkel lesznek gazdagabbak, meg-
szeretik és igénylik a rendszeres testmozgást.

Lehet, hogy én hülye vagyok, de itt va-
lami nem stimmel. Nagycenk mindennapjait 
lassan megmételyezi az állandó acsarkodás. 
Mintegy 1800-an élünk itt ezen történelmi 
helyen, s túlnyomó többségünk évek múltán 
is itt fog élni. De lehet-e úgy élni, ha gyű-
löljük egymást? Bizonyára lehet. Csupán az 
a kérdés, milyen ez az élet? És hová vezet? 
Szerintem sehová! A gyűlölet a lélek rákja. 

Lassan, észrevétlenül pusztít, s mire rájö-
vünk mit tett velünk, már nagyon nehéz 
legyőzni. Óriási energiákat szabadít fel, de 
ezek az energiák pusztítanak és nem épí-
tenek. Pusztítanak minket is, és azokat is, 
akiket gyűlölünk. A szembenállás, a vita, 
a vélemények ütköztetése fontos. A hibák 
felszínre hozása, a kritikus szemlélet szintén 
az. De ha az ellenszenv, az utálat, a gyűlölet 
irányítanak bennünket a döntéseinkben, ak-
kor elveszítjük az objektivitásunkat. 

Az igazság a győzelem és győzni 
harcban kell. 

De a harcra már az igazságért buz-
dítottak fel. 

Ez CSAPDA, csupa össze-vissza ki-
forgatott szó. 

És épp azért, mert nem érted, csak 
harcolni vagy jó!

Kérem gondolják végig ezt a néhány sort! 
Úgy vélem mindannyiunk felelőssége, hogy 
a mostani elszomorító helyzet megváltozzon. 
Csak úgy lesz módunk, lehetőségünk, esé-
lyünk arra, hogy szebbé, jobbá tegyük környe-
zetünket, ha közösen teszünk érte. A község 
múltja, a Széchenyiek nagysága kötelez. 
Kötelez minket arra, hogy bizonyos szempont-
ból példát mutassunk. Az a példa, amit most 
mutatunk, nem kelti jó hírünket. Ahhoz, hogy 
a helyzet változzon, nekünk magunknak kell 
megváltozni. Több megértéssel, toleranciával 
sikerülhet. Én hiszem, hogy így is lesz. Persze 
lehet, hogy én hülye vagyok.

Bugledich Attila

SPORT

Újságot írta és szerkesztette: 
Bugledich Attila és Keszei István

Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Nagycenk
Szedés: Stamp Design, Sopron

A legkisebbek is lelkesen járnak az edzésekre.

Akiket vártunk
KAMPER LÍDIA
Szülők:  Brindicsár Andrea, Kamper Imre

BALASKÓ KRISTÓF
Szülők:  Szőke Tímea, Balaskó László

BENE BALÁZS
Szülők:  Sípos Tímea, Bene Csaba

RESCH GABRIELLA
Szülők:  Borbély Katalin, Resch Péter

WENlNGER RÓBERT
WENlNGER ZSÓFIA
Szülők:  Bán Erzsébet, Weninger Róbert

RAGATS NÓRA
Szülők:  Simon Katalin, Ragats József

PÖLCZ PATRÍCIA
Szülők:  Bacsa Andrea, Pölcz Ferenc

ORSÓS KATALIN
Szülők:  Fodor Katalin, Orsós Tamás

Akiket gyászolunk
Csorba Erzsébet   77 éves
Pinezits Józsefné

(Zsugonits Irma) 79 éves
Nemes Dénes  93 éves
Tóth Mihály 85 éves
Horváth László 52 éves

Anyakönyvi 
hírek

Véleményem 
szerint

Tisztelettel kéri a 
“Nagycenkért Alapítvány”  

adója 1 %-át a 
18525209-1-08

adószámra! Köszönjük!


