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A beszélgetést  a  Városközpont 
rehabilitációja  címû  pályázati 
projekt tette időszerûvé.
– A Városközpont  projekt  hat 

részeleme  közül  egyik  kiemelt 
a  Gesztelyi-ház  megújítása,  új 
funkciókkal való ellátása, amely 
vonzóbbá  teszi  a  város  lakói 
számára  a  helyet.  Mióta  foglal-
koznak ezzel a gondolattal?
–  Csaknem  húsz  éve,  1992-

ben  történt  –  amikor  a  helyi 
mûvészkolónia  még  elég 
szûkszámú  volt  –  hogy  néhá-
nyan  (például  Eőry  Emil, 
Rozonits  Tibor,  Márczi  Kitti, 
Karsch  Manfred,  T.  Mészáros 
András)  felvetettük  az  akko-
ri  városvezetés  számára  azt  a 
koncepciót,  hogy  kapjon  hang-
súlyosabb  szerepet  a  kultúra 
a  város  életében.  Több  város 
példájával  éltünk,  amelyek  alá-
támasztották ennek  létjogosult-
ságát:  gödöllői  Mûvésztelep, 
miskolci, szolnoki hasonló kez-
deményezések.  A város  arcula-
tát,  kifelé mutatott képét hang-
súlyosan  tudja  alakítani  egy 
ilyen kezdeményezés támogatá-
sa. Már  akkor  javasoltuk,  hogy 
a  város  központjában  találha-
tó,  Gesztelyi-ház  néven  ismert 
ingatlant  kellene  erre  a  célra 
igénybe venni. Kérésünk akkor 
nem  került  meghallgatásra,  én 
pedig  azóta  minden  ciklusban 
és  minden  évben  szorgalmaz-
tam e terv megvalósulását.

– Mit tapasztalnak, milyen az 
igény erre a kezdeményezésre?
– Az elmúlt években kiderült, 

hogy azért  is van  létjogosultsá-
ga ennek a kezdeményezésnek, 
mert  Érd  fontos  szerepet  kap-
hat a régió mûvészeti életében. 
Számos képzőmûvész költözött 
Érdre, telepedett le itt az elmúlt 
évtizedekben és egészítette ki az 
itt már meglévő  „magot”. Mára 
félszáz  képző-  és  iparmûvész 
él  a  városban,  akik  hazai  és 
nemzetközi  kiállításokon  kép-
viselik  a  várost  is  és  viszik  jó 
hírét.  Viszont  itt,  lakhelyükön 
nincs  rendes,  igényes  kiállítási 
lehetőségük.
–  Az  elmúlt  húsz  évben  a 

mûvészeti élet kialakulása irán-
ti  igény  is  megfogalmazódott, 
mind az itt élő mûvészek, mind 
a  közönség  részéről.  És  ez  ter-

mészetes  is  egy  ekkorára  nőtt 
létszámú  megyei  jogúvá  vált 
városban,  kistérségi  központ-
ban.  A mûvelődési  központ-
ban  mûködő  Szepes  Galéria  – 
amelynek tevékenységét átveszi 
majd  az  új  kiállítóterem  –  havi 
rendszerességgel  bemutatott 
tárlatain  látható,  hogy  a  város-
ban kialakult  a képzőmûvészet 
közönsége. 
–  Az  itt  élő  mûvészek  szá-

mára  is mindinkább  igényként 
jelent  meg,  hogy  bemutatkoz-
zanak a város közönsége előtt. 
De  nem  csak  a  helyi  értékek 
bemutatásáról  van  itt  szó.  És 
ez  már  a  térségi,  regionális 
galéria  mûködését  is  jelenthe-
ti.  Lényeges  szempont,  hogy 
a  város,  az  ország  és  a  nem-
zetközi  képzőmûvészeti  élet 
értékeit  színvonalas  módon 
képes  legyen  bemutatni  az 
itt  élő  és  ide  látogató  embe-
rek  számára.  Remélem,  hogy 
olyan  minőségû  programokkal 
tudunk  majd  kiállni,  amelyek 
a  magyar  vagy  a  határon  túli 

A város arculatát is formáló mûvészeti központ jön létre  

A helyi kulturális élet is gazdagabb lesz 
a Városközpont megújulásával
Kéri Mihály festõ, önkormányzati képviselõ, az Oktatási 
és Mûvelõdési Bizottság elnöke. A csaknem két évtize-
des álom megvalósulásáról, a helyi kulturális életben 
mérföldkõnek számító beruházásról kérdeztük.

helyet.  A harmadik  funkció 
pedig – némileg a pályázati elő-
írásoknak  is  megfelelve  –  azt 
célozta  meg,  hogy  az  épület 
közösségi-gazdasági  funkcióval 
is  bővüljön.  Ahol  az  emberek 
beszélgethetnek,  leülhetnek, 
ahol  társasági  élet  folyhat.  Ez 
utóbbira  legmegfelelőbb  funk-
cióként  egy  kávéházat,  egy 
úgynevezett  „Mûvész  kávé-
zót”  tudtunk  elképzelni.  Itt  a 
mûvészek  és  a  közönség  köz-
vetlenül  találkozhatnak,  ismer-
kedhetnek  egymással.  Sőt,  ami 
a  kávézót  illeti,  elképzelhető-
nek tartom, hogy annak későb-
bi  mûködésében  kapjon  szere-
pet  a  képzőmûvészet  a  maga, 
például  fotó-,  vagy  kisgrafika 
kiállításaival  az  ottani  falakon, 
vagy  éppen  kötetlen  mûvész-

közönség  találkozók  szerve-
zésében  (amire  példa  lehet 
még az ismert budapesti Fészek 
Klub).
–  Azért  is  szimbolikus  az 

épület  kiválasztása  és  jövőbe-
ni  funkciója,  mert  tudomásom 
szerint  –  és  élnek  még  Érden 
olyanok,  akik  ezt  személye-
sen  is  tanúsíthatják – az épület 
nevét  adó  korábbi  lakójáról,  a 
város  életében  fontos  szerepet 
játszó  Gesztelyi  úrról  elmond-
ható,  hogy  felvilágosult,  helyi 
polgár  volt,  akinek  a  lakásá-
ban  szervezett  módon  történ-
tek  beszélgetések  irodalomról, 
mûvészetről.  Rendszeres  kis 
„szalon”  mûködött  itt,  a  helyi 
kulturális  élet  központja  volt, 
már akkor  is. A múlt  is kötelez 
arra, hogy ez újra így legyen.

Érd MJV városközponti akcióterülete attraktivitásának, valamint funkcionális működésé-
nek fejlesztése a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0003 
számú, „Érd MJV városközponti akcióterülete attraktivitásának, valamint funkcionális 
működésének fejlesztése” című pályázat keretében biztosított 832.813.476 forintos 
támogatásból valósul meg. Közreműködõ szervezetként a Pro Régió Nonprofit Közhasznú 
Kft. jár el. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg. 

közvéleményt  is  érdeklődés-
sel  töltik  el.  Hasonló  módon, 
mint  például  Miskolcon,  ahol 
egy nagyjából  „elfelejtett nagy-
városban”  az  Opera  Fesztivál 
rendszeres  megrendezésével 
európai, sőt, azon túli érdeklő-
dést tudott kiváltani a város.
–  Hogyan  alakulhat  tehát  a 

helyi  mûvészeti  közösségnek  is 
otthont adó fejlesztés?
Három éve az önkormányzat 

közgyûlése  igent  mondott  arra 
az  elképzelésre,  vízióra,  hogy 
szülessen meg, újuljon meg Érd 
új  városközpontja.  Ez  magába 
foglalja az Alsó utca Városháza 
előtti  tereit,  a Magyar Földrajzi 
Múzeum környezetét  és  benne 
a  már  említett  Gesztelyi-házat 
is.  Ez  utóbbi  jelenleg  megle-
hetősen elhanyagolt,  lepusztult 
állapotban  áll,  tulajdonképpen 
a város középpontjában.
– Úgy gondolom, ez a funkció 

amit  ide  elképzeltünk,  egyben 
megmenti  az  utókornak  ezt  az 
épületet  is,  amely  egyidős  a 
Magyar Földrajzi Múzeum (volt 
Pelikán fogadó) gyönyörû klasz-
szicista  épületével  és  a  maga 
nemében  hasonló  esztétikai 
értéket  jelent.  Ez  egy  nagyon 
fontos  momentum,  hiszen  a 
város  nem  dicsekedhet  azzal, 
hogy bővelkedne mûemlék épü-
letekben. Itt a városközpontban 
is  csupán  erről  az  egy  épület-
együttesről beszélhetünk.
–  Milyen  funkciókat  kap  az 

épület?
–  A mostani  fejlesztés  ter-

vezése  során  sokat  gondol-
koztunk,  vitatkoztunk  a  ház 
funkcióján.  Végül  egy  hármas 
egységet  fogalmaztunk  meg. 
Egyrészt  egy  időszaki  galéria 
megvalósítását  tartjuk  fon-
tosnak.  Másodjára  –  és  ez  a 
jövőnek  szól  –  egy  regionális 
képzőmûvészeti  gyûjtemény 
állandó  kiállításának  kerestünk 

Így néz ki most a terület...

...és ilyen lesz
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Adózási információk

Tisztelt Adózók!
A helyi iparűzési adóval kapcso-
latos egyes törvények módosítá-
sáról szóló T/284 számú törvény-
javaslatot az Országgyűlés 2010. 
június 21-i ülésnapján elfogadta. 
Az elfogadott törvényjavaslat 
alapján a helyi iparűzési adóban 
az adóigazgatási hatáskör a tör-
vény hatálybalépésének napjával, 
azaz 2010. június 29-ével az álla-
mi adóhatóságtól visszakerül az 
önkormányzati adóhatóságokhoz. 
Ennek értelmében a vállalkozások 
bejelentési, bevallási kötelezettsé-
güket továbbra is az önkormányza-
ti adóhatóságokhoz teljesítik.

Az anyagi jogi jogszabály (helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény) 
előleg-fizetési időszakra vonatkozó 
szabályai (41. §) azonban nem vál-
toznak, az adóelőlege(ke)t a 2010. 
évtől kezdődő adóév(ek)re az adó-
zónak kell megállapítania, bevalla-
nia és megfizetnie, e tárgyban az 
önkormányzati adóhatóság fizetési 
meghagyást nem ad ki.  

Fentiek alapján felhívjuk a Tisztelt 
Vállalkozók figyelmét, hogy a 2010. 
szeptember 15-ig esedékes adóelőleg 
fizetési kötelezettségüket továbbra 
is az önkormányzat iparűzési adó 
számlájára kell teljesíteniük.

Helyi iparűzési adó számlaszáma: 
12001008-00209494-00900007
 Adócsoport

A Kós Károly Szakképző Iskola nappali rendszerben felvételt hirdet:

AUTÓSZERELÕ  szakmára
A képzés feltétele: érettségi vizsga
A képzés ideje: 2 év nappali rendszerben, amely alatt családi pótlék 
igényelhető. A gyakorlati képzés számítógép vezérlésű autódiagnosz-
tikai tanműhelyünkben történik.

FIATAL FELNÕTTEK ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÕ tagozatára
A képzés feltétele:  9-10. osztályos bizonyítvány és szakmai vizsga-
bizonyítvány. A képzés ideje: 2 év nappali rendszerben, amely alatt 
családi pótlék igényelhető.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2010. augusztus 4.
A képzéseket csak megfelelő számú jelentkezés  

esetén indítjuk.
JELENTKEZÉSI LAP letölthető a honlapunkról.

INFORMÁCIÓ és jelentkezési lap kérhető az ügyeleti napokon:  
2010. július 21., augusztus 4. 

Kós Károly Szakképző Iskola, 2030 Érd, Ercsi út 8.
Tel.: 06-23/365-501, 365-531, www.kos-erd.hu, kos.erd@hawk.hu


