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Ezt követően a közgyûlés 
elfogadta az Érd-Kom Kft.-vel 
kötendő megállapodásra tett 
javaslatot, és egyetértett a hul-
ladékkezelési közszolgáltatási 
feladatok tárgyában született 
beruházási célokmánnyal is, 
majd tárgyalta és elfogadta az 
M7 Kft. (Interspar) adásvéte-
li szerződésének módosítását, 
amelynek lényege, hogy a cég 

– tartva a „plázastop” törvénytől 
– még ebben az évben el akarja 
kezdeni a Bem térre tervezett 
áruház építését. A képviselők 
egyetértettek abban: a város-
nak is érdeke, hogy minél előbb 
megvalósuljon ez a projekt, de 
ennek üteme erősen függ az M7 
autópálya tervezett új csomó-
pontjának megépítésétől, vala-
mint a csatornázástól is, hiszen 
össze kell hangolni az építke-
zési munkálatokat. Dr. Veres 
Judit úgy vélte, a legnagyobb 
áldozatot a parkvárosi embe-
rek hozzák nap mint nap, és 
nagyon várják már, hogy a Bem 
tér környékén megépüljön egy 
igazán kulturált alközpont. 

A továbbiakban a városi plé-
num elfogadta a csatorna épí-
tése kapcsán szükségessé vált, 
a MÁV Zrt. tulajdonában és 
vagyonkezelésében álló ingat-
lanokkal kapcsolatos kártalaní-
tási megállapodás megkötését, 
és azzal is egyetértett, hogy a 
DM Kft. által megépített, csak-
nem 240 millió forint értékû 
utakat térítésmentesen saját 
tulajdonába fogadja, ráadásul 
úgy, hogy a kötelezően fize-
tendő áfa összegét is átvállalja 
a DM. 

Ismét szükségessé vált né-
hány oktatási intézmény alapító 
okiratának módosítása, ugyanis 
törlésre kerültek bennük azok 
az ingatlanok, amelyekre a fel-
adatellátáshoz nincs szükségük 
az intézményeknek. Egy sikere-
sen megnyert, esélyegyenlősé-
get támogató pályázat kapcsán 
módosítva lett a Móra Ferenc 

Általános Iskola pedagógiai 
programja, amit a közgyûlés is 
elfogadott, majd a képviselők 
egyetértettek az önkormány-
zat jövő évi munkatervével is, 
amely elsősorban iránymutató, 
nincs benne semmi sem kőbe 
vésve, ha szükséges, lehet még 
módosítani. A közgyûlés elfo-
gadta a polgármesteri hivatal 
kiemelt céljairól szóló javasla-
tot, majd hozzájárulását adta 
dr. Veres Judit gyermekorvosi 

és iskolaorvosi alapellátást biz-
tosító szerződésének megújítá-
sához, valamint a kisebbségi/
nemzetiségi önkormányzatok-
kal kötött szerződések felülvizs-
gálatához, és a közbeszerzési 
terv módosításához is. 

Arról is döntöttek a képvise-
lők, hogy a takarítási szolgál-
tatás kiszervezésére vonatkozó 
beruházási célokmány módosí-
tásával a Kós Károly Szakképző 
Iskolát is bevonják a tárgyi szol-
gáltatás körébe. 

A közgyûlés kijelölte az elő-
készítő bizottság tagjait az 
Érd Város Díszpolgára, az Érd 
Városáért Kitüntetés, az Érd 
Város Életmû Díja, valamint 
az Érdi Tudományos Díj kitün-
tető cím odaítélését megelőző 
eljárás lefolytatására, valamint 
elfogadta az önkormányzati 
tulajdonú ingatlanban mûködő, 
Mozgáskorlátozottak Érd és 
Környéke Egyesület 2011. évi 
közhasznú munkájáról szóló 
beszámolót, majd rátért a két 
a sürgős előterjesztés tárgya-
lására. A képviselők elfogadták 
a közalkalmazottak juttatásáról 
szóló módosítási javaslatot, és 
támogatták Diósd várossá nyil-
vánítását, végül zárt ülésen dön-
töttek a Csuka Zoltán-díj odaíté-
léséről, az Érd Városáért és a 
Város Nyugalmáért Kiemelten 
közhasznú közalapítvánnyal 
kapcsolatos személyi kérdések-
ről, valamint egy lakásfenntar-
tási támogatás fellebbezéséről. 

A közgyûlés jövőre tartja meg 
soron következő ülését.  
 Bálint Edit

Megtartotta az esztendõ  
utolsó ülését a közgyûlés

Dr. Kõszegi Gábor igazgató fõorvos, Donkó Ignác, Antunovics Antal a 
tanácskozás rövid szünetében a rendelõ új szolgáltatásairól beszélget
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A tizenhárom–tizennégy éves 
diákok illő komolysággal hall-
gatták, itták egy élő poéta sza-
vait, aki humorba ágyazott 
mondandóját egy költői kérdés-
sel kezdte: 

– Hogyan képzeltek el egy 
ma élő költőt? Hosszú, lobogó 
hajjal, kalappal a fején, sállal 
a nyakában, parkban, erdő-
ben sétálva, amint elmereng 
a világ sorsán? Vagy otthon 
ül a fotelben pipázva, szin-
tén hosszasan merengve, ne 
tán az íróasztal fölé görnyed-
ve rója a sorokat egész nap? 
Nem úgy kell elképzelni, hogy 
elvonultan, mondjuk a holdon 
élnek, itt vannak köztünk, ők 
is hús-vér emberek, érzések-
kel, problémákkal, gondokkal, 
hobbikkal – adta is meg nyom-
ban a választ, majd feltett egy 
újabb kérdést: 

– Na, ki ír verset közületek? 
Bátran jelentkezzetek, nem kell 
szégyellni, ilyen korban szinte 
mindenki ír.

Három kar emelkedett félén-
ken a magasba. Ez nem sok egy 
osztályból, ennél biztosan töb-
ben fejezik ki érzéseiket rímek-
be szedve, mert mint hallottuk a 
neves vendégtől: 

– Kamaszkorban sokan pró-
bálkoznak versírással, mint 
ahogy annak idején én is íro-
gattam, és néhány termésemet 
meg is mutattam ifjú titánként 
egy élő, „igazi” költőnek, aki 
biztatott, hogy csak így tovább. 
Én pedig folytattam, mert min-
den ember költő valahol a lelke 
legmélyén. Azért is fontosak 
ezek a rendhagyó irodalom-
órák, mert látható, mi is földön 
járó emberek vagyunk, köze-
lebb kerülhetnek a kortárs írók, 
költők jelenlegi vagy jövendő 
olvasóikhoz, és hátha kedvet 
kap a ti generációtok is, hogy 
komolyabban forgassák a tol-
lukat, és ennek köszönhetően 
új tehetségek kerülhetnek a fel-
színre. Lejárt annak az ideje, 
hogy a tollforgatók egymásnak 
írogassanak, egymással levelez-
gessenek, újra meg kell találni-
uk a közönségüket. 

Szentmártoni János József 
Attila-díjas költőtől azt is meg-
tudhattuk a gyorsan repülő 
órán: ki is valójában a költő, és 
mi a mai ember szemében? Íme, 
a válasz:

 – Az a költő, aki mások érzé-
seit, gondolatait is szavakba 
önti. Ma a többség szemében 
nem más, mint egy idejétmúlt, 
érthetetlen krónikás, aki hiába 
kolompol olykor a fejünk fölött 
a veszedelem ellen, talán még 
ki is nevetjük a háta mögött. 
A legsötétebb korszakokban is 
születtek versek, amelyek zseb-

lámpafényénél egymás arcába 
tekinthettünk.

A „költői” megfogalmazás 
után jött a realitás, a mai való-
ság, amely tavaly a Magyar 
Írószövetség elnökeként kö-
szönt rá. Erről is beszélt kíván-
csi hallgatóinak:

– Ilyen ifjúként, alig túl a 
harmincon, kértek fel az elnöki 
posztra, ami igen nagy megtisz-
teltetés volt a számomra, ismer-
ve a nagy elődöket, híres írókat, 
költőket, mégis sokáig gon-
dolkodtam rajta, elvállaljam-e. 
Ebben a zûrzavaros helyzetben 
tudtam, hogy hatalmas terhet 
veszek a vállamra, és azt is tud-
tam, egy időre oda az alkotói 
munkának! Hosszas, majd egy-
évnyi vajúdás után mégis elvál-
laltam. Megfiatalodott az író-
szövetség elnökségben, választ-
mányban egyaránt. Ebben a 
rohanó, pénztelen világunkban 
a legfontosabb feladatunk: ver-
senyképessé kell tennünk a 
szövetséget. Próbálunk olyan 
utakon járni, amelyekkel rátalá-
lunk az olvasókra, meghódítjuk 
a szívüket. Ezért kinyitottam 
a székház kapuját mindenki 

számára, különféle vonzó prog-
ramokat, tanfolyamokat szer-
vezünk, keressük az új tehet-
ségeket.

Kicsengettek, a rendhagyó 
irodalomóra véget ért, de nem 
az osztály irodalombarátainak, 
akik előtt, a vendég szavaival 
élve, szintén nyitva áll az író-
szövetség kapuja. Maitz Ferenc 
igazgató azzal búcsúzott a köl-
tő-elnöktől, hogy az osztályban 
ugyan emelt szintû ének-zene 
oktatás folyik, de „itt minden-
ki szeret tanulni, olvasni”. 
Reméljük, sokan pedig majd 
írni is…

Szentmártoni Jánostól a láto-
gatása végén megkérdeztem: 

– Mennyiből gazdálkodik az 
írószövetség, hány tagja van, 
és milyen a viszonya a „konku-
rens” Szépírók Társaságával? 

– Idén kilencmillió forintból 
gazdálkodhattunk – válaszolta –,  
amit sajnos csak év végére, azaz 
nemrég kaptunk meg. Ez szin-
te semmire sem elég. Csak a 
fûtésünk havi ötszázezer forint! 
Ígéretek vannak, hogy jövőre 
nagyobb összeget kapunk, de ki 
tudja, mit hoz a jövő? Tíz évvel 

ezelőtt még tizenhatmilliót kap-
tunk. A rendszerváltás után 
az állam anyagilag kihátrált az 
írószövetség mögül, amelynek 
ma körülbelül kilencszáz tagja 
van, ebből csupán kétszáz a 
fizető. Nagyon rossz helyzetben 
vannak a magyar írók, jelen-
tős részük szó szerint nyomo-
rog. A nagy lobbierejû Szépírók 
Társaságával pedig diplomá-
ciai kapcsolatban állunk… 
Igyekszünk mindenkivel, min-
den nézetû íróval, szervezettel 
jó kapcsolatot ápolni, de nem 
mindenkivel sikerül… 

– Min dolgozik most, ír is, 
vagy csak adminisztrál, lobbi-
zik, tárgyal, diplomáciai kap-
csolatokat épít? – szólt búcsú-
kérdésünk.

– Első készülő, életrajzi 
ihletésû regényem felénél tar-
tok. Igaz, tavaly, megválasztá-
som előtt is pont itt tartottam… 
Alkotómunkára most nem sok 
időm jut, talán jövőre. 

Addig pedig érik a téma, mint 
a gyümölcs, tavaszra, nyárra 
talán leszakítható állapotban 
lesz. Õsszel pedig jön a szü-
ret… Temesi László

Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke a Kõrösiben

A költõ mások érzéseit,  
gondolatait önti szavakba
Közel kell kerülni a mai 
olvasóhoz – hangsúlyoz-
ta Szentmártoni János 
József Attila-díjas költõ, a 
Magyar Írószövetség elnö-
ke, aki biztosan közel is 
került ifjú érdi olvasóihoz 
a Kõrösi Csoma Sándor 
Általános Iskolában ren-
dezett rendhagyó, igen jó 
hangulatú irodalomórán. 
Hogy honnan indult, hová 
jutott, ezt is megtudhat-
tuk tõle, és azt is, milyen 
(nehéz) feladatok várnak 
rá az elnökség élén.

Az írószövetség elnöke a diákoknak rendhagyó irodalomórát tartott
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Szentmártoni János felolvas verseibõl

Felhívás a lakosság részére
A lakáson belüli fagyhalál megelőzése érdekében a téli krízisidőszakban kérjük a lakosság 
szíves segítségét. Abban az esetben, ha környezetükben van olyan egyén, család, aki 
hajléktalanság, betegség, illetve szociális ok miatt segítségre szorul, az alábbi telefonszá-
mokon tájékozódhat, kérhet segítséget: 

Munkaidőben: 06-23-522-345, 06-23-366-104, 06-23-366-105
Egyéb időpontokban: Felnőttorvosi ügyelet 06-23-365-274
 Gyermekorvosi ügyelet 06-23-365-770
 Családsegítő szolgálat 06-20-421-7878
 Hajléktalan-ellátás 06-20-319-6559
 Polgárőrség 06-30-2000-890

Együttműködésüket köszönjük!
 T. Mészáros András
 polgármester 


