
Boldog új évet kíván minden 
kedves olvasójának az újság 

szerkesztősége! 
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A Szabadidőközpont színháztermében november 30-án 
megrendezésre került az első Ócsai Tehetségkutató Ver-
seny.

Mikor megszületett bennem a gondolat, igazából csak 
zenekaroknak szerettem volna bemutatkozási lehetősé-
get biztosítani. Az, hogy ebből egy tehetségkutató lett, már 
a továbbfejlesztett változat. Ötletem Földiné Hajdu Anná-
ban is felkeltette az érdeklődést, és a közös munka ered-
ményeképpen megszületett a lehetőség a zenekarok szá-
mára.

Maga az előadás november 29-re volt tervezve, de egy, a 
dabasiak által ránk szervezett koncert miatt 30-ra módosult 
az időpont. Nem baj, már megszoktam, hogy valami mindig 
közbejön. A nagy napon a technika 10 órakor kezdett be-
szerelni és az első zenekar is megérkezett már délben, pedig 
csak kettőre voltak diszponálva a fellépés előtti megbeszé-
lésre és technikai felkészülésre. Érezni lehetett a levegőben 

a várakozás és a verseny okozta izgalmat, miközben a fellé-
pők és a technika egyeztetett. De ez így volt jó.

Miután mindenki elrendezkedett a színpadon és a néző-
téren, pontosan három órakor az est házigazdája Kancsár 
Krisztián, a Rádió Dabas munkatársa, megnyitotta a prog-
ramot és színpadra szólította az első zenekart. A jelentke-
zők kifejezetten jó produkciókkal álltak a közönség elé. 
Mindannyian kitettek magukért és nem is emelnék ki kö-
zülük igazából senkit, mert nem tudom, kit dicsérjek job-
ban. Az induló összes zenekarnak megvan a maga arcula-
ta. Bár még pályájuk elején állnak és hiányzik a rutin, de 
ott van az akarat és látszik rajtuk, hogy amit csinálnak, azt 
azért teszik, mert szeretik, és élvezetet nyújt számukra maga 
a zene. A bemutatkozásra fél óra műsoridő állt rendelke-
zésre, amit mindenki jól ki tudott használni, hiszen a fellé-
pések közti átállás a technikusoknak és a jól szervezettség-
nek köszönhetően gördülékeny volt.

Városi – élet

I. Ócsai Könnyûzenei Tehetségkutató Verseny

Pest Megye Önkormányzata Pest Megye Közgyűlésének el-
nöke, dr. Szűcs Lajos védnöksége alatt  „Egészséges életmód-
dal az allergia megelőzhető”  címmel november hónapban 
vetélkedőt szervezett a megye alsó és felső tagozatos diákjai 
számára. Nagyon örültünk, amikor Ullmann Márta, váro- 
sunk képviselő-testületének tagja szorgalmazta a versenyen 

való részvételünket, és külön köszönjük, hogy gyerekeink 
nem csupán az iskolában hallanak a környezetvédelem fon-
tosságáról, hanem versenyek is rávilágítanak a környezetvé-
delem és az egészséges életmód fontosságára. Az elődöntőbe 
Ócsáról is több csapat nevezett, de csak kettőnek sikerült to-
vábbjutnia. A pesti megyeháza klasszicista stílusú műemlék 

„Egészséges életmóddal az allergia megelôzhetô”
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A zsűri – Kurta Katalin művelődésszervező, Gregus Mik-
lós „Béka” zenész, és jómagam Gönci „Apuka” György ze-
nész, szövegíró – a komplett produkciókat értékelte, de a 
korrekt döntés miatt sokszor muszáj volt kiemelnünk egy-
egy előadásból a hibákat. Tettük ezt azért, mert ugyan maguk 
a produkciók egyben nagyon jók voltak, viszont a részletek-
ben olyan hibák adódtak, melyekre fel kellett hívni a zené-
szek figyelmét. Ilyen részlet a teljesség igénye nélkül pél- 
dául a rosszul behangolt gitár, vagy a „nem a közönségnek 
játszom” effektus, ami nagyon zavaró tud lenni a néző 
számára.

Valóban arra érdemes produkciókat láttunk és hallottunk 
azon a szürke vasárnap délután, amit mi sem bizonyít job-
ban, mint a közönség érdeklődése, a lányok „Beatles-effek-
tus”-szerű sikoltozása és a súlyos tapsok. Néző is akadt bőven, 
de reméljük, legközelebb még többen lesznek kíváncsiak a 
fellépőkre.

Gregus Miklós, művésznevén „Béka” a zsűri asztala mögül 
lépett a színpadra, és méltán népszerű zenekarával, a Wall 
Street Banddel adott koncertet az ünnepélyes eredményhir-
detés előtt.

A technikusok is kitettek magukért egész nap, és emel-
ték az esemény színvonalát a professzionális látvány és hang-
technika megfelelő használatával.

A Wall Street-koncert után eljött a nagy pillanat, az ered-
ményhirdetés ideje. De mielőtt erre sor került volna, tör-
tént egy bejelentés.

Bukodi Károly alpolgármester úr 50 000 forintos külön-
díjat ajánlott fel, ami nagyon meglepett mindenkit, hiszen 
csak közvetlen az eredményhirdetés előtt jelentette be jól 
titkolt szándékát, mellyel igazán nagy örömet okozott a  
díjazottnak, a közönség pedig vastapssal értékelte dönté-
sét.

Az első helyezett stúdióhasználati időt nyert, a Progress 
Line Stúdióban, melynek értéke 100 000 forint. A második 
helyezett 40 000 Ft, a harmadik helyezett 30 000 Ft, a kö-
zönségdíjas pedig szintén 40 000 forint értékű hangszer-
vásárlási utalványt nyert a Dabasi Szinkópa Hangszerbolt 
jóvoltából.

A versenyben részt vevő együttesek elért helyezésük 
szerint:
IN CORRECT (Dabas) I.
OMNIBLUES (Budapest) II.
KEEP OFF THE GRASS (Ócsa) III. 
 +alpolgármesteri különdíj
BLESS YOUR ASS (Dunavarsány) IV.
HEROES OF THE UNDERGROUND (Gyál) V. 
 +közönségdíj
ZAVAROCK (Szigetszentmiklós) VI.
GARDEN PARTY (Ócsa) VI.
MAGYAROCK (Dabas) VI.

Szerintem mindenki győztesnek érezheti magát, még 
akkor is, ha nem az első lett, hisz nemcsak részt vett egy 
produkcióban, amiben megmérettetett, hanem bemutat-
kozhatott a nagyközönség előtt egy technikailag, szervezé-
sileg, díjazásilag színvonalas fesztivál keretén belül.

Sajnos ritkán adatik meg amatőr zenekaroknak a  
fellépés lehetősége, ezért szeretném újraindítani az 
1997–98 között már működött Music Pub nevű zenés klu-
bot, ahol alkalmuk lenne nemcsak sztárzenekaroknak, de 
a tehetségkutatón részt vett formációknak is a fellépésre, 
és talán hozhatnánk újra egy kis pezsgést kisvárosunk szür-
ke napjaiba!

Gönci „Apuka” György

Városi – élet

Online fotókidolgozás

(további információ az üzletben)

Digitális képkidolgozás bármilyen adathordozóról

Házi videofelvételek DVD-re írása

Rendezvények, családi események fotózása, 
videofelvétel készítése

Üzleti video, céginformációs anyagok 
és referenciafilm készítése

épületegyüttese igazán impozáns helyszínt adott a verseny 
döntőjének. A résztvevők köszöntése a díszteremben volt, 
ahol a megyei közgyűlés is ülésezik. A csapatok sorszámot 
húztak; a 20-20 csapat közül nekünk 16., ill. a 17. „sikerült”. 
Úgyhogy kényelmesen meg tudtunk reggelizni és elkészí-
tettük a plakátokat is. A versenyre a pedagógusok már nem 
mehettek be, a gyerekeké volt a főszerep. A szervezők vál-
tozatos feladatokat állítottak össze (növényfelismerés,  
keresztrejtvény, puzzle, sőt az alsósoknak még ügyességi 
feladat is volt). Az ócsai tanulók mindent megtettek a jó sze-
replésért. Az eredmény nagyon szorosan alakult : egy-egy 
pont döntött a különböző helyezésekről. Az alsósok a 8., a 
felsősök az 5. helyen végeztek. A csapatok tagjai: Egerszegi 
Boglárka, Inczeffy Anna, Rózsa Máté, Szabó Bernadett  
3. osztályos tanulók; Domján Barbara, Kalocsai Brigitta, 
Nyitrai Márta, Orgován Diána 8. osztályos tanulók. 

Józsa György és Mrázné Gáspár Tünde
felkészítő pedagógusok



4

köz – élet

– Melyek Ócsa elmúlt évi legfonto-
sabb eredményei?

– Mindenképpen eredményként 
kell elkönyvelni az intézményeink 
fenntartását. Ámbár természetesnek 
tűnik, hogy lehet iskolába, óvodába 
járni, a könyvtárból lehet kölcsönöz-
ni, a polgármesteri hivatal pedig fo-
gadja az ügyfeleket, azért béreket, 
számlákat kellett fizetnünk, méghoz-
zá csökkenő állami támogatás mellett. 
Tettük mindezt úgy, hogy nem bocsá-
tottunk el senkit.

Négy pályázatot nyújtottunk be, 
ebből hárommal nyertünk, a negye-
diket is csak forráshiány miatt uta-
sították el. Ezeknek a pályázatoknak 
a végrehajtása lesz a 2009-es év fel-
adata.

84 948 024 forintot kaptunk a tele-
pülésközpont kialakítására. A polgár-
mesteri hivatal és a katolikus temp-
lom közötti szakaszt alakítjuk át park-
kal ,  növények kel ,  parkolók kal , 
buszmegállókkal.

Közel 3 000 000 forintot nyertünk 
játszótérfelújításra. A Millenniumi 
téren lévő játszóteret építjük át.

19 760 680 forintot pedig a polgár-
mesteri hivatal szervezetfejlesztésé-
re kapunk. Ennek eredményeként egy 
ügyfélközpontúbb, működésében ha-
tékonyabb hivatallal fog majd talál-
kozni a lakosság. 

Végül említsük meg, ami látszik is: 
Szeptember 6-án adtuk át az új ok-
mányirodát, valamint a rendőrség épü-
letét. Ezzel egy időben két rendőr 
kezdte meg munkáját városunkban.

Az egészségház beruházás is elkez-
dődött, igaz, még csak az épület he-
lyének kialakításával. Elbontattuk a 
régi központi iskolát. Felavattuk néhai 
dr. Békési-Panyik Andor református 
lelkipásztor szobrát, amelyhez szin-
tén nyertünk támogatást, 600 000 fo-
rintot.

– Mi az, amit nem sikerült 2008-
ban megvalósítani?

– 2006. év végén készítettünk egy 
ciklusprogramot. Ebben meghatároz-
tuk a négy év alatt elvégzendő teen-
dőinket. A tényeket összevetve a ter-
vekkel, úgy érzem, hogy időarányo-
san nem állunk rosszul. Egy dologgal 
vagyunk elmaradva. Ez év őszére ter-
veztük a gimnáziumnál levő buszmeg-
álló kialakítását. Sajnos, ez még nincs 
kész.

– 2009-es tervek?
– Kezdjük a legfontosabbal: remé-

nyeink szerint 2009 októberében fog-
juk átadni az új orvosi rendelőt. Egy 
épületbe kerülnek a házi orvosok, a 
védőnők, a gyermekorvos, a fogorvo-
sok, a fizikoterápia és a délutáni ügye-
let. Mindezt kötvénykibocsátásból 
építtetjük, mivel más megoldást nem 

találtunk rá. Tavaszra tervezzük a ját-
szótér elkészítését, az év végére pedig 
a településközpont kialakítását.   

– Az állam egyre több pénzt vesz 
el az önkormányzatoktól. Ez ho-
gyan érinti Ócsát?

– Nyilvánvalóan nem segít bennün-
ket a kormány ilyen hozzáállása. Ke-
vesebb pénzből a szintet is nehéz tar-
tani, nemhogy a növekvő terheket fi-
zetni. A fejlesztésekről pedig ne is 
beszéljünk. Éppen ezért egy szoro-
sabb, szigorúbb gazdálkodást kell vég-
rehajtanunk a következő évben. Nyil-
ván lesznek olyanok, akiket ez rosszul 
érint, de a várost működtetni kell. Első 
körben átnéztük a külsős partnereink 
szerződéseit, és jó néhányat felmon-
dunk, másoknál pedig megpróbálunk 
alacsonyabb árat elérni. Így éves szin-
ten 7–9 millió forintot fogunk megta-
karítani, amellyel más fontos kiadáso-
kat tudunk fedezni.

– Változtat-e valamit a gazdasá-
gi válság és a kormányzati meg-
szorítás a közép- és hosszú távú 
terveken?

– Amint azt már említettem, a cik-
lus végéig, 2010-ig van egy progra-
munk. Ezt végre szeretnénk hajtani, 
ehhez a szükséges pénz nagy része a 
rendelkezésünkre áll. Hosszabb távú 
program a hitelünk visszafizetésének 
módja kell, hogy legyen. Azért is kell 
ezzel foglalkozni, hogy a következő 
képviselő-testület ne álljon majd ott 
tanácstalanul, legyen alternatíva.

– Mit érezhetnek a válságból az 
Ócsán élő emberek? Mit az iskolá-

Sikeres pályázatok:
épül-szépül Ócsa

Évértékelő beszélgetés
Bukodi Károly alpolgármesterrel
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köz – élet
sok, a tanárok, az ovisok, az óvó-
nők, az intézményi dolgozók?

– A közszférát eddig sem a magas 
fizetések és jutalmazások jellemez-
ték. A kormánytól pedig e terület dol-
gozói már megkapták a „jutalmukat” 
a 13. havi bér megvonásával. Arra tö-
rekszünk, hogy gyermekeink, intéz-
ményeink dolgozói a törvény által ad-
ható juttatásokat ne veszítsék el. Bí-
zunk abban, hogy sem a gazdasági 
helyzet változása, sem további nega-
tív kormányintézkedések nem kény-
szerítenek egy ilyen lépésre.

Az első kérdésére válaszolva úgy 
látom, hogy a gazdasági válságból 
minden ócsai lakos annyit érez, 
amennyit a munkáltatója, a munka-
helye éreztet vele. Az önkormányzat 
nem tervez olyan intézkedéseket, 
amelyek helyi szinten tovább mélyí-
tik az adott helyzetet.

– Mit tud tenni az ócsaiakért az 
önkormányzat?

– Azon dolgozunk, hogy minél él-
hetőbb kisvárost biztosítsunk polgá-
rainknak. A közrend helyreállítása ér-
dekében már megtettük az első lépé-
seket. Most a rendőrségi létszám 
növelése a feladatunk. Az internetes 
fogadóórámon vagy személyes beszél-
getéseken mindig találkozom, talál-
kozunk a város lakóinak kívánságai-
val, ötleteivel. Ilyen például a gyalo-
gos forgalom biztonságossá tétele a 
vasúti átjárókban, útbaigazító térké-
pek elhelyezése, kulturális progra-
mok szervezése, és még folytathatnám 
tovább. Örülünk ezeknek az ötletek-
nek, és azon vagyunk, hogy minél töb-
bet megvalósítsunk ezekből.

Az élhetőbb, szerethetőbb városi 
lét megteremtéséhez szükségünk van 
a lakosságra is Közterületeinket ne 
alakítsuk át illegális hulladéklerakók-
ká! Ne szedjük le nemzeti lobogónkat 
a közintézményünkről! Ami elkészült, 
felépült, annak örüljünk és védjük 
meg!

Mindezek tükrében egy békés, si-
keres új évet kívánok városunk pol-
gárainak!

(K.v.K.)

A dokumentum három fő fejezete a gaz-
dasággal-gazdálkodással, a település fej-
lesztésével, illetve Ócsa társadalmi hely-
zetével foglalkozik.

Hallhattuk, hogy nem volt szükség új 
adónem bevezetésére. Az önkormány-
zat kiemelt figyelmet fordít a kintlévő-
ségek behajtására. Ennek érdekében új 
szervezeti struktúrát hoz létre, és ha 
szükséges lesz, a végrehajtás eszközé-
vel is élni fog. A bevételek növelésének 
érdekében került bevezetésre a talajter-
helési díj. Fontos lenne, hogy minél több 
új vállalkozás jöjjön létre, telepedjen le 
a városban.

A költséghatékony működés érdeké-
ben jött létre a Városüzemeltetési Kft., 
melynek eredményessége hosszabb 
távon lesz érzékelhető. Ugyanezen cél-
ból tervezik az intézményi konyhák ösz-
szevonását, ami egyelőre még várat ma-
gára, pályázati pénz híján.

Megtörtént az általános iskola hang-
súlyozottan gazdasági átvilágítása is. 
Költségmegtakarítás e területen is vár-
ható.

A településfejlesztéssel kapcsolatban 
hallhattuk, hogy az egészségház 2009 
októberére fog elkészülni. Sajnos, az ál-
talános iskola bővítése, az új óvoda épí-
tése és a bölcsőde, az idősek otthona ki-
alakítása – a sikeres pályázatok ellené-
re – forráshiány miatt egyelőre még 
várat magára.

Szeptember 6. óta működik új helyén 
az okmányiroda és a körzeti megbízot-
ti iroda. A régi pékség bontása megtör-
tént, helyén a parképítés 2009-ben meg-
valósul.

Hat fedett buszmegálló épült, a gim-
názium előttire jövőre kerül sor. Meg-
oldódott a helyi buszközlekedés, ami 
az új egészségház átadása után, újabb 
területek bekapcsolásával, bővülni fog. 
Tárgyalások folynak a MÁV-val a vasúti 
átjárók és a gyalogosforgalom bizton-
ságossá tételéről.

Ócsai székhellyel körzeti megbízot-
ti központ alakul, ide fog tartozni Bugyi, 
Alsónémedi és Inárcs is. Ez létszámbő-
vítéssel jár. Mivel a rendőrség semmi 
pénzt nem ad, létre kell hozni az Ócsa 
Közbiztonságáért Alapítványt, hogy tá-
mogatásokhoz lehessen jutni. Az önkor-
mányzat továbbra is támogatja – autó-
juk szervizelésével és üzemanyaggal – 
az Ócsai Faluvédő Egyesületet.

A környezet védelme érdekében sze-
lektív hulladékgyűjtő sziget kialakítá-
sára kerül sor rövidesen a Spar áruház 
parkolójában, ahol külön lehet gyűjte-
ni majd a PET-palackokat és a papírt. A 
régi szemétlerakó rekultivációjával 
kapcsolatos pályázatot már beadták. A 
csapadékvíz megfelelő elvezetésének 
megoldása a következő ciklusra toló-
dik, de az árkok rendbetartását, kiásá-
sát folyamatosan lehet és kell végezni. 
A közterületi hulladékgyűjtők újbóli el-
helyezésére a ciklus második felében 
kerül majd sor.

Az átmenő forgalom csökkentéséhez 
szükséges elkerülő út megépítése álla-
mi feladat.

Ócsa város Önkormányzata a tör-
vény által előírt szociális juttatásokat 
és szolgáltatásokat továbbra is biztosít-
ja, bár az állami normatíva várható csök-

A város jelene és jövője
a ciklusprogram tükrében

Ócsa Város Önkormányzata december 5-én 18 órai kezdettel 
a szabadidőközpont nagytermében kihelyezett képviselő-testüle-
ti ülés keretében közmeghallgatást tartott. A fórumon a harmincöt- 
negyven érdeklődőn kívül jelen volt – egy híján – a teljes képvise-
lőtestület, valamint dr. Szabó György jegyző és a nemrég beiktatott  
dr. Molnár Csaba aljegyző. A résztvevők meghallgatták Bukodi Károly 
alpolgármester beszámolóját arról, hogy mi mindent sikerült megva-
lósítani városunk ciklusprogramjából.
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kentése e területet is érinteni fogja. Az 
egészségház elkészültével korszerűsöd-
ni fog az egészségügyi ellátás. A már 
Gyálhoz tartozó Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat továbbra is jól mű-
ködik. Szervezés alatt áll a rászorulók 
házi segítségnyújtásának megvalósítá-
sa. A bölcsőde és az idősek otthona lét-
rehozása a már említett okok miatt még 
várat magára. Működik a közmunka 
program, bár nem mindenki vállalja a 
felkínált munkát.

Továbbra is kiemelt figyelmet kíván-
nak fordítani az oktatás és a nevelés 
színvonalára. A nemzeti és a helyi ün-
nepségek rendszeres közreműködői a 
város tanulói, akik ezen tevékenységü-
kért jutalomra is számíthatnak.

Vonzó és sikeres kulturális progra-
mokkal büszkélkedhet a város, csak né-
hányat említve: Városi Vigasság, Ócsai 
Kulturális Napok, Pincefesztivál, A világ 
táncosai Ócsán, gyermeknap, koncer-
tek, Aluljárófesztivál, egyházi rendez-
vények…

Az idegenforgalom infrastrukturális 
háttere is rendeződik, megújult a refor-
mátus templom és környéke, jövőre a 

régi pékség helyén meglesz a park és 
egyéb kiszolgáló létesítmények.

A felújított játszótér a 2009-es gyer-
meknapon kerül majd átadásra. Az új 
sportcentrum helyét keresik városunk 

honatyái. Nagy valószínűséggel a régi 
strand lesz a megfelelő hely, lévén az 
az egyetlen önkormányzati tulajdonú 
terület, ami e célra alkalmas lehet.

A civil szervezetekkel, egyházakkal 
való kapcsolat elsősorban a közös ren-
dezvények megvalósításában realizáló-
dik. A civil szervezetek támogatásának 
egyre hangsúlyosabb módja a különfé-
le pályázatok kiírása lesz.

Végezetül szó esett az elektronikus 
közigazgatásról és a kommunikációról. 
Az Államreform Operatív Program ke-
retében a Polgármesteri Hivatal dolgo-
zói továbbképzésen vesznek részt, és 
jut pénz eszközbeszerzésre is. Rendsze-
resen jelenik meg az Ócsai Kisbíró, mű-
ködik Ócsa honlapja, és havonta kér-
dezhet bárki az alpolgármestertől az 
online fogadóóra keretében.

Bukodi Károly összegzésképpen any-
nyit mondott, hogy jól halad a ciklus-
program teljesítése, az időarányosan el-
várhatónál kicsit többet sikerült meg-
valósítani. Felsorolta még a település 
pályázati eredményeit is, majd az ülést 
vezető Dönti Károly polgármester a 
megjelenteknek adta át a szót azzal, 
hogy tegyék fel kérdéseiket, amikre 
vagy azonnal, vagy a 14 napos határ-
időn belül válaszolnak.

A résztvevők inkább észrevételeket, 
problémákat soroltak. Volt, aki az ide 
érkező látogatók informálódási lehető-
ségeit hiányolta: nincs várostérkép, 
nincs útbaigazító tábla, így hogyan jus-
son el az érdeklődő a műemléktemp-
lomhoz, vagy hogyan találjon ügyeletes 
orvost?

Szóba került a piac és környéke ano-
máliája, a parkolás, a közlekedés veszé-
lyessége. Volt, aki a város szemetessé-
gét kifogásolta, illetve a város szélein 
tornyosuló szeméthegyeket tette szóvá. 
A polgármester válaszában elmondta, 
hogy nagyon nehéz ez ellen védekez-
ni. Részben szemléletváltásra van szük-
ség, részben pedig csak a közvetlen tet-
tenérés esetén van némi lehetőség a 
szabálysértési eljárás megindítására.

Tizenkilenc óra tizenöt perckor 
Dönti Károly polgármester, megkö-
szönve a részvételt, bezárta az ülést.

köz – élet

Tisztelt Lakótársaink!
Új jelenség ütötte fel fejét városunk-
ban. Egyes lakótársaink a közterü-
letekre gyűjtik össze saját zöldhul-
ladékaikat. Kis kertjeikből, udva-
raikból az utcákra tologatják a 
szemetet. Miért?! 

Az Önkormányzat és az .A.S.A. 
közötti szerződés tartalmaz lomta-
lanítást, lombtalanítást, valamint 
évente kétszer veszélyeshulladék-
gyűjtést szervezünk. Mindenkinek 
van lehetősége, hogy ilyenkor a nem 
hétköznapi szemetét elvitesse. 

Ne a mellékelt fotókon is látszó ku-
pacokkal „díszítsük” városunkat!!

Ullmann Márta
településfejlesztési bizottsági tag

KIEMELT JÖVEDELEMMEL
hitelek és biztosítások

közvetítésére
érettségizett munkatársat

keresek, ingyenes betanítással.

Hívjon a 06-1/287-83-83
vagy a 06-70/336-83-17-es

telefonszámon.

Bethlen u.–Bocskai u. sarok

Hősök tere
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köz – élet

A 2008. november 26-i
képviselő-testületi ülésen hozott 

határozatok és rendeletek

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen szavazattal, 
1 tartózkodás mellett megalkotta a 
22/2008. (XI. 28.) sz. ÖK rendeletét
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással 
és köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 10/1999.  
(III. 31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen szavazattal, 
1 tartózkodás mellett megalkotta a 
23/2008. (XI. 28.) sz. ÖK rendeletét
a szennyvízcsatorna használati díjának megállapításáról szóló 7/1999. 
(III. 31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen szavazattal, 
1 tartózkodás mellett megalkotta a 
24/2008. (XI. 28.) sz. ÖK rendeletét
Ócsa Nagyközségben a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért  
fizetendő díjakról szóló 5/1997. (IV. 9.) sz. ÖK  rendelet módosításá-
ról.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen szavazattal meg-
alkotta a
25/2008. (XI. 28.) sz. ÖK rendeletét
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszol-
gáltatásokról szóló 9/1999. (III. 31.) sz. ÖK  rendelet módosításáról.

220/2008. (XI. 26.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi 
háromnegyedéves pénzgazdálkodásról szóló beszámolót és az intéz-
mények beszámolóját elfogadja. (14 igen)

221/2008. (XI. 26.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2009. 
évre szóló költségvetési koncepciót, és azt az ülésen elhangzottak  
figyelembevételével elfogadta. A költségvetési rendelet-tervezet elké-
szítése során a következő feladatok elvégzését tartja szükségesnek:

A költségvetési hiány mérséklése érdekében a Képviselő-testület 
előzetesen hozzájárul az egyes forgalomképes vagyontárgyak 2009. 
évi értékesítésének előkészítéséhez.

A kötvény pénzösszegén túl további fejlesztési kiadás csak az alap-
vető működés biztosításán túlmenően rendelkezésre álló források függ-
vényében lehetséges. 

A végleges költségvetési rendelet-tervezet kidolgozása során tovább 
kell keresni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének le-
hetőségeit.

Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetők-
kel történő egyeztetés útján kell kialakítani. (14 igen)

222/2008. (XI. 26.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város területén ke-
letkező folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési köz-
szolgáltatás szolgáltatójaként – figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX. tv., valamint a Hulladékkezelési közszolgáltató ki-
választásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004.  
(VII. 22.) Korm. rendeletben foglaltakra – a BÁWIMAX Kft.-t (2200 
Monor, Nemzetőr u. 8.) választja ki. Felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a közszolgáltatási szerződést az Önkormányzat Képviselő-testü-
lete képviseletében kösse meg. (14 igen)

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen szavazattal meg-
alkotta a 
26/2008. (XI. 28.) sz. ÖK rendeletét
a 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 31.) sz. ÖK rendelet mó-
dosításáról.

223/2008. (XI. 26.) sz. ÖK rendelet 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a K&H Bank Zrt.nél 
megnyitott folyószámla hitelkeret összegének 120 millió Ft-ra törté-
nő megemelését kezdeményezi. Felhatalmazza a polgármestert a szük-
séges intézkedések megtételére. (13 igen, 1 tartózkodás)

224/2008. (XI. 26.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Ócsa Város 
Esélyegyenlőségi tervét. (14 igen)

225/2008. (XI. 26.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi belső ellen-
őrzési munkatervet elfogadja. (14 igen)

228/2008. (XI. 26.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormány-
zat Közoktatási fejlesztési és intézkedési tervét 2008–2014-ig elfogad-
ja. (13 igen, 1 tartózkodás)

229/2008. (XI. 26.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Ócsa 
Város közigazgatási területén szolgálatot teljesítő körzeti megbízot-
tak részére 1 db CB funkciós, T-Mobil típusú szolgálati telefont Eco díj-
csomagos előfizetéssel,  valamint 2 fő részére személyenként 30 000 
Ft/hó összegben üzemanyag-költségtérítést biztosít. (14 igen)
 
231/2008. (XI. 26.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mindenki Karácso-
nya” ünnepség lebonyolítására 650 000 Ft-ot biztosít. (8 igen, 5 nem, 
1 tartózkodás)

232/2008. (XI. 26.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KISDUNA-VILL. Épí-
tőipari és Szolgáltató Kft. által 1 544 160 Ft összegben adott árajánla-
tot, mely a Nefelejcs utca közvilágítási hálózat bővítésére vonatkozik, 
a 2009. évi költségvetésbe kerüljön betervezésre. (14 igen)
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ÓCSA VÁROS  ÖNKORMÁNYZATÁNAK
22/2008. (XI. 28.)  számú ÖK rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi köz-
szolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kér-
désekről szóló 10/1999. (III. 31.) számú önkormányza-
ti rendelet módosításáról 

1. §
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi köz-
szolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kér-
désekről szóló többszörösen módosított 10/1999.  
(III. 31.) sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 
2. számú melléklet 2. pontja az alábbiak szerint módo-
sul:
2. A rendszeres gyűjtésre rendelkezésre bocsátott tar-
tály ürítési díja heti egyszeri ürítést figyelembe véve:
110 és 120 literes edények esetében: 270 Ft/ürítés+áfa
60 literes edények esetében: 181 Ft/ürítés+áfa
zsák ára: 217 Ft/db+áfa

2. §
Ezen rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatály-
ba, de rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell alkalmaz-
ni.

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
24/2008./XI. 28. sz. ÖK rendelete

Ócsa Nagyközségben  a közüzemi vízműből szolgálta-
tott ivóvízért fizetendő díjakról szóló többszörösen 
módosított 5/1997. (IV.  9.) sz. önkormányzati rende-
let módosításáról

1. §
Ócsa Nagyközségben a közüzemi vízműből szolgálta-
tott ivóvízért fizetendő díjakról szóló többszörösen 
módosított  5/1997. (IV.  9.) sz. ÖK rendelet (továb-
biakban R.) 1. sz. melléklete 2. pontja  az alábbiak sze-
rint módosul:
2. A lakossági vízdíj összege nettó 245 Ft/m3+áfa

2. §
A R. 1. számú melléklet 3. pontja az alábbiak szerint 
módosul:
3. A gazdálkodó szervezetek által fizetendő
vízdíj összege nettó 590 Ft/m3+áfa

3. §
Ezen rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatály-
ba, azonban rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell al-
kalmazni.

ÓCSA VÁROS  ÖNKORMÁNYZATÁNAK
25/2008. (XI. 28.) számú ÖK rendelete

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötele-
ző helyi közszolgáltatásokról szóló többszörösen mó-
dosított 9/1999. (III. 31.) számú Önkormányzati rende-
let módosításáról

1. §
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötele-
ző helyi közszolgáltatásokról szóló többszörösen mó-
dosított   9/1999. (III. 31.) számú önkormányzati rende-
let (továbbiakban: R) 1. számú melléklete az aláb- 
biak szerint módosul:
1.  Lakossági megrendelés esetén  

a szippantási és szállítási díj 800 Ft/m3+áfa
2.  Gazdálkodó szervezetek megrendelése esetén a 

szippantási és szállítási díj 1050 Ft/m3+áfa
2.1.  A tengelyen szállított szennyvíz leürítési  

és ártalmatlanítási díja 748 Ft+áfa
3.  Ha a szippantó-gépjármű és a szennyvíztározó közöt-

ti távolság meghaladja a 35 métert, az 1–2. pontban 
rögzített díj mértéke esetenként 20%-kal növelhető.

2. §
Ezen rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép ha-
tályba, azonban rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen, 1 nem szava-
zattal 1 tartózkodás mellett megalkotta a
40/2008. (XI .28.) sz. ÖK rendeletét
az avar és kerti, valamint háztartási hulladék égetésére, valamint a 
tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról. (13 igen 1 tartózkodás)

234/2008. (XI. 26.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TETŐDOKTOR Épí-
tőipari és Kereskedelmi Kft. által beadott árajánlatot, mely a  Dózsa 
György téri Óvoda tetőfedésének felújítására vonatkozik, kéri a 2009. 
évi költségvetésbe betervezni az árajánlatban szereplő összeget.  

Felkéri a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy a tetőfelújí-
tásra kérjen be még egy árajánlatot. 

235/2008. (XI. 26.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki  
id. dr. Inczeffy Zsolt háziorvosnak a településen végzett áldozatos 
munkájáért. (14 igen)

236/2008. (XI. 26.) sz. ÖK határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Alsónémedi–Bugyi-
Felsőpakony–Ócsa Építésügyi Feladatellátási Társulás létrehozásá-
ról szóló Megállapodást jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Megállapodás aláírá-
sára. (14 igen)

köz – élet



ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELő-TESTÜLETÉNEK

40/2008. (XI. 28.) számú rendelete
Avar és kerti és háztartási hulladék égetésére, vala-
mint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról
 
Ócsa Város Képviselő-testülete a város környezeti és ter-
mészeti állapotának helyzetének megfelelően az itt élő la-
kosok életminőségének fenntartása, a környezeti és ter-
mészeti értékek, valamint a környezet minőségének meg-
óvása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a környezet vé-
delmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tör-
vény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (1) bekezdé-
sében, továbbá a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény 24. § (1) bekezdésében foglalt felhatalma-
zás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §
1.  A rendelet hatálya kiterjed Ócsa Város belterületén belül 

a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi sze-
mélyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állan-
dó vagy ideiglenes jelleggel a város területén tartózkod-
nak, működnek, tevékenykednek.

2.  A rendelet hatálya kiterjed a háztartási hulladék, avar és 
kerti hulladék égetésével kapcsolatos levegőtisztaság-
védelmi tevékenységekre.

2. §
1.  Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban hasz-

nosítással (komposztálással) történik, vagy elszállításá-
ról gondoskodni kell. 

2  Avar és kerti hulladék égetésére csak abban az esetben 
kerülhet sor, ha kezelése az 1. bekezdésben foglalt módon 
nem lehetséges.

3.  Kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szél-
csend) esetén, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartá-
sával szeptember 1-jétől április 30-ig, hétfői és csütör-
töki napokon, 08.00–20.00 óra közötti időszakban vé-
gezhető, kivéve az országosan elrendelt általános 
égetési tilalom idején. Az égetés maximum 40 percig 
tarthat, tartós füstölés nem megengedett.

4.  Égetni csak megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a 
személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és kör-
nyezeti kárt nem okoz. Közterületen csak az végezhet 
égetést, aki a közterület gondozására köteles.

5.  A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz 
gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan 
eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben 
tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 
vagy a tűz eloltható.

6.  Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, a parázslást 
vízzel, földtakarással vagy egyéb alkalmas módon kell 
megszüntetni.

7.  Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű 
(műanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve ezek maradé-
kai) hulladékot nem tartalmazhat.

3. §
Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban csak megfe-
lelően karbantartott tüzelőberendezésekben és csak az arra 
a berendezésre engedélyezett tüzelőanyag égethető.
Fűtőberendezésekben ipari hulladékot, műanyagot, gumit, 
vegyszert, festéket stb. égetni tilos. A hulladékok nyílt téri, 
illetőleg háztartási tüzelőberendezésekben nem égethe-
tők.
A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulla-
dék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék háztartási tü-
zelőberendezésekben külön engedély nélkül égethető.

4. §
Aki e rendeletben foglaltakat megszegi, harmincezer fo-
rintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe 
tartozik.
A szabálysértés közterületen tetten ért elkövetője helyszí-
ni bírsággal sújtható. A helyszíni bírság összege háromezer 
forinttól húszezer forintig terjedhet.
Önkormányzati hatáskörben a közterületen végzett sza-
bálytalan égetés miatti helyszíni bírság kiszabására a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete hivatalának erre felhal-
mozott ügyintézője jogosult.

5. §
Ezen rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének
26/2008. (XI. 28.) számú ÖK rendelete 

a 2008. évi költségvetésről szóló 1/2008 (I. 31.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról

1. §
Ócsa Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésé-
ről szóló 1/2008 (2008. 01. 31) számú önkormányzati 
rendeletének 3. paragrafusának első bekezdése ezen ren-
delet 2. § alapján módosul.

2. §
(1) A képviselő-testület Ócsa Város Önkormányzat  
2008.évi költségvetésének:
Bevételi főösszegét: 1 357 014 Ft-ban
Kiadási főösszegét: 1 518 458 Ft-ban 
A hiány összegét: 161 444 Ft-ban
állapítja meg.

3. §
Ócsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalá-
nak bevételi és kiadási előirányzatának módosításait az 
1. és 2. számú melléklet tartalmazza.

2008. december–2009. január 9

köz – élet
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2006-ban Ócsa Város Önkormányza-
ta úgy döntött, hogy a főépítészi fel-
adatok elvégzésével megbízza Hor-
váth Zoltán építészt, aki korábban 
Búza Attila polgármestersége alatt 
már ellátta ezt a feladatot. Követke-
zőkben a „régi-új” főépítésszel beszél-
getünk.

– Kezdjük egy kicsi távolabb-
ról ezt a beszélgetést, miért lett 
építész?

– Őszinte lesz a válaszom. Vissza 
tud még emlékezni a 12–14 éves ko-

rára? A kamaszkor számos „gondja” mellett, még a pályaválasztás 
terhe is nyomja vállunkat. A felnőttek örökös kérdése: Mi leszel, ha 
nagy leszel? Ha jól emlékszem, nekem az általános iskolai fizika-
tanárom segített, ô mondta: „Jól megy a matematika, a fizika, szé-
pen rajzolsz, neked építészmérnöknek kell lenned!” Ettől kezdve 
kész volt a válaszom, és kortársaimmal ellentétben én nem kama-
szos vállrándítással válaszoltam, hanem roppant magabiztosság-
gal azt feleltem minden érdeklődőnek: építészmérnök leszek! A 
probléma akkor adódott, amikor egy középiskolás barátom anyja 
válaszom után nagy kerek szemekkel megkérdezte: „és miért?” Bé-
názó-dadogó válaszom értette meg velem, hogy ez így nem mehet 
tovább! 16 éves lehettem, amikor a Bruce Allsopp: Merre tart az 
építészet? című könyvét megvásároltam. Egy új, izgalmas világ tá-
rult fel, és persze egy fiúgyermeknek nagyon imponál e világ alko-
tórészesévé válni. Aztán jött Vasarely Színes város, majd Andrea 
Palladio: Négy könyv az építészetről című kötete. Mindezzel pár-
huzamosan középiskolás éveimet olyan kiváló tanárok határozták 
meg, mint Jarábik Béla és Horváth Tamás, ők tovább erősítették 
bennem a hitet, hogy ez lehet az én utam.  Így kézenfekvő volt a vá-
lasztás a gimnázium után. De itt most azt is el kell mondanom, hogy 
az első év szörnyű volt a Budapesti Műszaki Egyetemen, már azt 
hittem, tévedtem, átkoztam a napot, amikor a döntésem meghoz-
tam. És aztán a második évtől kezdve találtam rá ennek az ízére, 
és örömére. Ekkor kezdtem már kicsit sejteni az építészet lényegét, 
egy építész tevékenységének sokszínűségét, szépségét. Ezek vol-
tak azok az évek, amikor igaz, még sok tévhittel – persze ezt csak 
ma 40 évesen tudom –, de sejteni kezdtem az építész feladatában 
rejlő felelősséget. Ma is vallom, hogy az építészet kicsit ugyanolyan 
manipulatív műfaj, mint az írás, mert az érzékekre hat, ezért a mű-
velőinek személyes felelőssége elvitathatatlan.

– Ha jól tudom, mesterének tekinti Makovecz Imrét. Ho-
gyan került kapcsolatba vele?

– A Műszaki Egyetem építész karán a hallgatók között a leggyak-
rabban emlegetett mondás a következő volt: „Aki tudja, csinálja, aki 
nem tudja, tanítja”. Ez annyit jelentett, hogy a szakmát, az építésze-

tet olyanoktól tanultuk, akik csak elméletben művelték azt. Remé-
lem, érti a helyzet fonákját: valaki tanít valamire, aminek ő is csu-
pán elméleti birtoklója. Természetesen az építészetnek is van elmé-
leti síkja, de ez azért mégis a gyakorlaton, a megvalósult épületen 
múlik. Minden ezért van. Az építés folyamata az igazán izgalmas, 
hiszen ott dől el minden, az épület az eredmény, nem a terv. Így tehát 
kézenfekvő, hogy az egyetemisták keresték a kapcsolatot a szakmá-
jukat gyakorló építészekkel, akik épületeket hoztak létre és nem ter-
veket. Kollégiumi beszélgetések, épületlátogatások, kiállítások szer-
vezése, irodai rajzolás volt a kapcsolatépítési palettán. Ez persze na-
gyon nehéz, mert „sok az eszkimó, kevés a fóka” elven óriási verseny 
volt, akármelyik irodához kerülni. Vadász György, Finta József, 
Makovecz Imre irodái voltak a kiemelt helyek. Nekem a harmadik 
évfolyamot követő nyártól volt rendszeres munkakapcsolatom a 
Makona irodával. Ezzel párhuzamosan a rendszerváltás ’89-es han-
gulata betüremkedett a Műegyetem falai közé is, ahol a diákság moz-
golódott, megérezve a világ szavát, és próbálta elérni azt, hogy ta-
níthassanak olyan építészek is, akik akkor már nemzetközileg elis-
mertek voltak. Szeretném hinni azt, hogy a mai jobb helyzet az 
egyetemen ennek is köszönhető. A diplomatervem megvédése után 
egyenes út vezetett a Makona irodához, ahol a szamárlétrát végig-
járva jutottam el odáig, hogy ma vezetőtervezőként két barátom-
mal együtt van egy 15 fős irodánk, a Triskell Kft., és nekem egy friss 
próbálkozásom, a Tectum-ART Kft. Kezdő éveimből talán legbüsz-
kébb a százhalombattai templomra vagyok, amelyet Imrével közö-
sen terveztünk. Összességében az organikus építészetben találtam 
meg a hangom, mert ezt tartom hitelesnek és követendőnek.

– Mit jelent az organikus építészet? A hagyományos ka-
rakterek őrzését? Sokan vádolják az organikus építésze-
tet konzervatizmussal.

– Az organikus építészeti irányzatnak nem a régi ház a lényege, 
hiszen a konzervatizmus nagyon építő eszme a közhiedelemmel 
el lentétben. Gondoljunk csak John Lukacs szavaira: „a 
konzervatizmusnak az a lényege, hogy a múltból mindig a jót tart-
ja meg, és azt folytatja.” Ma a konzervatív szót retrográd értelem-
ben használjuk. A helyes értelmezésből fakad az organikus építé-
szet attitűdje. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy szerves fejlődést 
kell produkálni, és ez térben és időben is értendő egyaránt. Ez az 
idősíkon a múlt értékeinek folyamatos továbbfejlesztését, az egy-
másra épülő gondolatokat jelenti. Térbeliség pedig azt a formavi-
lágot jelenti, amelynek alapja az emberközpontúság. Tehát az em-
beri test arányaiból kiinduló terek megkonstruálása és nem a tech-
nika által az emberre kényszerített terek tervezése. A tér és az idő 
mellett nagyon fontos szerepet játszik még a természetes anyagok 
használata az építés során. E hármasságon nyugszik az organikus 
építészet lényege. Hiszem azt, hogy az építészetnek ilyetén megkö-
zelítéseként születhetnek olyan épületek, amelyek harmóniában 
képesek együtt létezni a teremtett természeti elemekkel.

Az asztal túloldalán Horváth Zoltán, Ócsa Város főépítésze

A minőségből nem lehet engedni egy „tüzépbarokk” korban sem

Városi – élet
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Városi – élet
– Mire törekszik az építészetében?
– A megismerésre! Több stációja van ennek, amelyek lépésről 

lépésre követik egymást és kapcsolódnak egymáshoz. Az egyik el-
maradása vagy hiányos megismerése a következőre is rossz ha-
tással van. Először igyekszem megismerni a közösséget, az em-
bert, a megbízót. Nagyon fontos, hogy nem megrendelőről 
beszélünk, hanem megbízóról, mert ha nincs az első pillanattól 
bizalmi kapcsolat, nem születhet jó épület. Tudom, néhányszor 
már átéltem. Az ember, a közösség megismerése után nagyon fon-
tos a hely megismerése. A környezet feltérképezését nem csupán 
az épület telkére értem, hanem tágabb értelemben is, az utcára, a 
településre. Makovecz Imre szokta azt mondani, hogy a mi látás-
módunk azzal kezdődik, hogy mint a vak ló járkálunk az üres tel-
ken addig, amíg nem jut eszünkbe valami. Vannak építészek – szán-
dékosan nem stílust vagy irányzatot mondok –, akiknél ennek a 
megismerésnek nyoma sincs. Inkább csak az önkifejezésnek, önnön 
magamutogatásán túl nem található más. Tehát nekünk fontos a 
hely és az ember, meg kell ismerni a közösséget, ha az egy falu, 
akkor azt, ha az egy város, akkor azt, történelmével, hagyományai-
val, kultúrájával együtt. A tervezés ezen része nagyon izgalmas, 
egy kalandos utazással ér fel, de nagyon időigényes munka is, mely-
nek a felgyorsult világ, amelyben élni kényszerülünk, nem ked-
vez. A harmadik dolog az idő, amelyre folyamatosan figyelni kell. 
Ezen azt értem, hogy a kor, amelyben dolgozunk, minden apró rez-
dülésére, figyelni kell. A társadalmi-gazdasági folyamatok min-
dig is hatással voltak az építészetre. A tervezés ilyen megközelíté-
sével lehetséges csupán, hogy az embert, a helyet vagy más szóval 
a teret az időtényezővel, a korral helyesen összekapcsolva jó terv, 
jó épület szülessen. Irányzatokról, stílusokról nem érdemes be-
szélni, ezt mindig a művészettörténészek találják ki, hogy tájéko-
zódni tudjanak az időben.

– Sokan vallják azt, hogy egy társadalom legjobb tükre 
az építészete. Milyen hatással van az építészet az emberek 
társadalmára?

– Itt visszautalnék egy korábbi válaszomban említett építész fe-
lelősségre. A kérdését úgy módosítanám, hogy: „Milyen hatással 
van a környezet az emberekre?” Igen, a környezet az a szűkebb és 
tágabb értelembe vett tér, amely körülvesz, és folyton változik. A 
környezet, amely a teremtett és épített világot együttesen jelenti. 
Minden azon múlik, hogy e két rész, a jin-jang jelhez hasonlóan 
kerek egésszé válik, a teljességet, az egyensúlyt hordozza-e. Ameny-
nyiben nem, annak évek, vagy évtizedek alatt kimutatható hatá-
sa van a teremtett környezetben, tehát az emberben is. Nekünk, 
építészeknek oly sokszor képek jönnek elő, erre állt rá az agyunk. 
Az egyik kép: őrségi kis falu, az aranysárga nap a horizont felé kö-
zeledik, de még átsüt a házak közt, amelyek hosszú árnyat vetnek 
az útra. Lépkedsz az utcán, saját erősen megnyúlt árnyékod köve-
ted. Veled szembe az út túloldalán egy helyi ember jön. Feléd int, 
keresi a tekinted és érthető magyarsággal köszön. A másik kép: to-
ronyházakon megakad a fény, az ember számára elviselhetetlen 
klímájú lakást teremtve. Az utcán az árnyékod nem látod, mert 
minden árnyékos, a fénytelenség a színeket is homogenizálja. Min-
dent szürkének érzel. Veled szembe leszegett fejű helyi ember jön. 

Közeledve feléd fejét felemeli, zavarodott pillantás vet feléd, ami-
kor szembesül azzal, hogy tekintetetek összeakadt, leszegi fejét és 
egy hang nélkül továbbmegy. Szerintem sokan átéltük már ezeket 
a képeket. Én ennél pontosabban nem tudom elmondani, hogy mi-
lyen hatással van az emberre az épített környezet.

– Miért lesz egy építész főépítész?
– Minden építész számára elérkezik egy kor, amikor szívesen 

kipróbálná azt, hogy képes-e jó irányba fordítani egy település épí-
tészeti karakterét. Ez a munka több és színesebb, mint egy épület-
tervezés. Szépségét számomra az adja, hogy küzdelmesebb és idő-
igényesebb folyamat és sokkal nagyobb kockázatokat rejt, ezért 
kőkemény következetességet kíván. Minden ügyben azt szeretném 
bebizonyítani, hogy az önkormányzatok kiszolgáltatottsága, térd-
re rogyása mellett is a jövővel kell foglalkozni. Nem méltó az em-
berhez a rövid távú igények kielégítése, rossz kompromisszumok 
megkötése a ma túlélése érdekében. Én úgy látom, hogy ezt a gon-
dolkodást a jelenlegi képviselő-testület magáénak tekinti, ezért jó 
a munkakapcsolatunk. Itt is szeretném megköszönni azt a bizal-
mat, amellyel megválasztottak, és amelyet azóta is érzek a mun-
kám során.

– Korábbi tevékenysége során az Ön nevéhez köthető 
az általános iskola, a Semmelrock irodaház, a Millenniu-
mi emlékmű tervezése. Az elmúlt közel két évben végzett 
munkája nyomán milyen sikerről tud beszámolni? Érte 
kudarc?

– A „Főutca program”-mal szeretném kezdeni, amelyben terve-
zőként én magam nem vettem részt, de az önkormányzatot képvi-
selve, Bukodi Károly alpolgármesterrel együtt sikerült egy jó fej-
lesztési programot összeállítani a Bajcsy-Zsilinszky út egy jelentős 
szakaszára. Találtunk egy kitűnő tervezőt is, és mindezek eredmé-
nyeként benyújtott pályázatunk sikeres lett. Ezután az általam ter-
vezett új egészségház-gyógyszertár épületegyüttest kell megemlí-
tenem. Hamarosan mindkét beruházás építését megkezdjük. Büsz-
ke vagyok még a volt postaépület felújítására, bővítésére, melyet 
szintén én terveztem. Nagyon fontos volt nekem ez a munka, mert 
ebben az épületben mutatkozott meg – már szinte utolsóként – a 
településnek az a rangja, amelyet a századforduló tájékán a két há-
borúig, környezetében betöltött. Remélem, hogy ez a felújított épü-
let régi fényével a városfejlesztés új korszakának előhírnöke is lesz. 
A sok régi ház megbecsült felújításához bizonyosan hozzájárult az 
önkormányzat e jó példával. Feltétlenül a pozitív változásoknál 
kell megemlítenem a Spar áruház elhelyezkedését, illeszkedését a 
két bankfiókkal. Remény van arra, hogy a „Főutca program” meg-
valósulásával egy idôben folytassuk tovább egy szolgáltatói-köz-
igazgatási településközpont kiépítését. Kudarcok? Erről nem szí-
vesen beszél az ember, de az is van. Sajnálatos módon megörökölt 
kényszerek miatt, nem a legideálisabb a piac helyzete, nem méltó 
egy városhoz. Én magam ideiglenes állapotként, kompromisszum-
ként tudom elfogadni. A kudarcok közé sorolom a volt piac terüle-
tének beépítési tervét. E kudarcot éltem meg a legnehezebben, mert 
nem tudtam az álláspontomról meggyőzni a képviselő-testületet. 
Az idő majd eldönti, kinek volt igaza.

(Kempf Károly Ignác)
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Pest megye fennállásának ezredik évfordulóját ünnepli 
2009-ben. A millenniumra Pest Megye Önkormányzata 
egy ünnepségsorozattal emlékezik. Ennek  első állomása 
volt a Piliscsabán megrendezett gálaest.

A Millenniumi Emlékév nyitóünnepsége Pest Megye 
Közgyűlése elnökének beszédével kezdődött. Dr. Szűcs 
Lajos hangsúlyozta, hogy az értékek őrzése,  így  az ezer-
éves megye értékeinek őrzése is mindenki  kötelessé-
ge, még akkor is, ha a jelenkori „reformerek” szerint a 
megye idejétmúlt, korszerűtlen, ostoba szervezet. Az 
elnök emlékeztetett rá, hogy Pest megye a törvényesen 
megválasztott közgyűlést, a több mint hétezer munka-
vállalót, a harminckétezer ellátottat, és a több mint egy-
millió-háromszázezer magyar, német, roma, szlovák, 
szerb, bolgár nemzetiségű embert jelenti. Hozzátette, 
hogy akik a megyék költségvetéseit szabdalják, valójá-
ban őket rövidítik meg. Dr. Szűcs  Lajos emlékeztetett 
arra, hogy Pest megyétől több mint kétmilliárd forintot 
vontak el, azaz szavai szerint minden ötödik forintot fel 

kellett áldozni a folyamatos válságkezelés oltárán. Hang-
súlyozta, hogy a súlyos  pénzügyi változások ellenére is 
az önkormányzatok és a megyék betöltik hivatásukat. 
Kiemelte, hogy Pest megye jelentős bajai közepette sem 
felejt el ünnepelni. Dr. Szűcs Lajos szavai szerint szük-
ség van az ünnepre, és arra, hogy összegyűlve együtt le-
gyen felidézve az a szellemi és lelki örökség, amit úgy 
hívnak: Pest megye.

Az ünnepségen Hadházy Sándor országgyűlési kép-
viselő, Visegrád város polgármestere Visegrád város 
zászlaját adományozta Pest Megye Közgyűlése elnöké-
nek. Pest megye elődje ugyanis  a XI. század elején 1009-
ben alapított Visegrád vármegye volt.

 A Pest Megye Millenniumi Éve Megnyitó Ünnepsé-
gen tizenkét újságíró kapta meg  a „Pest Megyei Média-
díj”-at.  Az újságírók a Pest megyében élők korrekt és ki-
egyensúlyozott tájékoztatásáért, Pest Megye Közgyűlés-
ének és Önkormányzatának munkáját, eredményeit 
hitelesen bemutató munkájuk elismeréseként kapták 
meg a díjat.

Megkezdődött Pest megye
Millenniumi Emlékéve

megyei – élet


