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A Városi  Galéria  emeleti  ter-
mében  három,  főként  kedvte-
lésből  alkotó  –  közöttük  egy 
szakorvos,  egy  gazdasági  szak-
ember  meg  egy  lelkész  –  szer-
ző  könyvbemutatóján  vehettek 
részt  azok,  akik  elfogadták  az 
Irodalomkedvelők  Klubjának 
meghívását.  A klubvezető, 
Daróczi Lajosné  üdvözlő  sza-
vait  követően  először  Radnai 
István Bûnkehely  címû  ver-
ses-  és  Valahol  címû  novellás-
kötetét  mutatta  be  a  szerzővel 
beszélgetve  a  költő-  és  írótárs, 
Szabó Aida.  Mint  kiderült, 
Radnai  István  rendkívül  termé-
keny  író,  most  mégis  csupán 
két  karcsú  kötetben  jelentek 
meg  mûvei.  Ennek  a  szerző 
szerint  „praktikus”  oka  van: 
nem  lehet  túlterhelni  az  olva-
sót, aki egy vaskos könyvet leg-
feljebb  akkor  vesz  a  kezébe, 
ha  nagyra  becsült  klasszikus 
írótól  származik.  A verseskötet 
címe,  a  „Bûnkehely”  rengeteg 
asszociációt  hordoz  magában. 
Szabó  Aida  Radnai  István  ver-
seit  jellemezve  kiforrottaknak, 
vereteseknek,  magasan  ívelők-
nek nevezte azokat, hozzátéve, 
hogy  szókincsének  hatalmas 
tárházát  is az olvasók elé  tárja, 
izgalmas  gondolatokat  átadva 
nekik. A kötet szerzője elárulta, 
amikor  verset  ír,  úgy  érzi,  a 
költemény  valójában  „önmagát 

írja”,  hiszen  elkezdi  valahon-
nan,  és  eljut  valahová.  Noha 
már  gyermekkorában  megírta 
első versét, mégsem vált hivatá-
sává a költészet; a gazdaságban 
talált magának hivatást és állást, 
de a költészet és a próza mégis 
végigkísérte, kíséri az életét, így 
aztán amikor rászánja magát az 
alkotásra, a verseket alapvetően 
egy  lendületből  szokta  megír-
ni.  Egyik  elbeszélésével  pedig 
a  közelmúltban  egy  országos 
irodalmi pályázaton is nyert. 

Dr. Karácsony István  Mosoly 
Szálló  címû  novelláskötetéről 
Somfai István  beszélgetett  a 
szerzővel,  előrebocsátva,  hogy 
ez  már  a  doktor  úr  harmadik 
könyve,  amelyet  ő  ajánlhat  az 
olvasók figyelmébe. Ebben az új 
kötetben,  amely  immár  a  hete-
dik  kiadványa  dr.  Karácsony 
Istvánnak,  a  próza  és  a  kelle-
mes  derû  dominál,  és  ez  már 
csak  azért  is  figyelemre  méltó 
tényező,  mert  köztudott,  hogy 
szerzőjük  a  mindennapokban 
onkológus  szakorvosként  dol-
gozik,  és  ott  a  derû  van  legke-
vésbé jelen. Legújabb kötetében 
a  könnyedebb,  derûsebb  törté-
neteket  gyûjtötte  össze,  ame-
lyeknek – ahogy az orvos fogal-
mazott – olyan a szerepük, mint 
„a  tikkasztó  nyári  melegben  a 
hûs  limonádénak”.  Közben  azt 
is  elárulta,  úgy  születnek  meg 

a  novellái,  hogy mindegyiknek 
előbb a végét tudja a fejében, az 
elejét csak később találja ki. Ha 
már  megvan  a  vége,  hozzálát-
hat az írásnak. Mivel mûveiben 
alapvetően  az  élet  vidámabb 
oldaláról  válogatja  a  története-
it,  örömmel  hallja,  hogy  olva-
sói  leginkább  akkor  veszik  le 
a  polcról  a  könyveit,  amikor 
szomorúak,  és  valami  bántja 
őket. Karácsony doktor úr pedig 
elárulta, miután lejár a rendelés 
ideje,  leveszi a  fehér köpenyét, 
és  ettől  kezdve  már  csak  az 
a  „Karácsony  Pista”  lesz,  aki 
rajong az operáért és az irodalo-
mért, ami nemcsak szórakoztat-
ja, de teljessé is teszi az életét. 
Az  Irodalomkedvelők  Klubja 

rendezvényén  bemutatott  har-
madik  szerző  Szabó Imre,  aki-
nek  Válogatott  versek  címû 
kötetét  ugyancsak  Somfai 
István  mutatta  be  a  közönség-
nek.  A könyv  több  évtizedet 
felölelő  költeményeiből  tartal-
maz  válogatást.  Az  első  vers 
megírásakor mindössze 15 éves 
volt  a  szerző,  míg  az  utolsó 
költemény  mostanában  szüle-
tett. Szabó Imre elmesélte, hogy 
tulajdonképpen negyedikes ele-
mista volt a szeghalmi reformá-
tus  iskolában,  amikor  az  első, 
anyák  napjára  írt  fogalmazását 
szélesebb  közönség  előtt  felol-
vasták.  Évek  múltán  pedagó-
gusi  pályára  lépett,  majd  több 
esztendő  elteltével  református 
lelkész  lett,  és  mint  kiderült, 
közben  az  építésztechnikusi 
szakmát  is kitanulta. A versírás 
azonban  végigkísérte  az  éle-
tét.  A hitet  pedig  édesanyjától 
kapta, aki mindig arra tanította, 
hogy Isten nélkül semmire sem 
vagyunk  képesek,  így  a  tehet-
ség is a Mindenhatótól szárma-
zik.  Felesége  végig  támogatta 
és  segítette  őt  abban,  hogy  a 
hivatása mellett legyen ideje az 
írással is foglalkozni. 
A bemutatott  kötetek  az 

Irodalomkedvelők  Klubjának 
büszkeségei,  érdemes  lapjaikat 
forgatni,  olvasni,  az  est  részt-
vevői számára pedig nagyszerû 
élményt  jelentett  a  szerzőkkel 
közelebbről is megismerkedni. 
  Bálint Edit

Könyvbemutató az Irodalomkedvelõk Klubjában

Derûs történetek,  
veretes költemények
Noha stílusuk, hangvételük és talán témáik is eltérnek egymástól, abban mégis 
hasonlítanak, hogy a szerzõk számára az írás, az irodalom nem hivatás, mégis új 
köteteik megjelenése alkalmából köszöntötték és mutatták be õket a közönségnek 
az Irodalomkedvelõk Klubjának jó hangulatú rendezvényén.

Daróczi Lajosné, a klub vezetõje köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót a szerzõknek és beszélgetõ
társaiknak

A szerzõk és a kötetek ismertetõi: Somfai István, Szabó Imre, dr. Kará
csony István, Szabó Aida, Radnai István
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helyi társadalom

Adózási információk
Tájékoztatjuk tisztelt adózóinkat, hogy a Magyar 
Közlöny 140/2011.  számában kihirdetésre került 
az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb 
törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CLVI. 
törvény. 
 E törvénnyel  több  jogszabály  is  módosításra 

került,  többek között módosította az  illetékekről 
szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdé-
sét. Ennek értelmében 2012. január 1-jétől az első 
fokú közigazgatási hatósági eljárásért (méltányos 
kérelem,  igazolási  kérelem  benyújtása,  nullás 
igazolás) 3000 Ft illetéket kell fizetni.
 A helyi  adókról  szóló  1990.  évi  C.  törvény 

(Htv.) több rendelkezése módosításra került:
Építményadó: megszûnik a törvény által bizto-

sított adómentesség a szociális, gyermekvédelmi, 
nevelési-oktatási,  egészségügyi  intézmény  céljá-
ra  szolgáló  helyiség  tekintetében.  E rendelkezés 
alapján 2012.  január  1-jétől  adókötelessé  válik  a 
vállalkozás tulajdonában lévő gyógyszertár, orvo-
si  rendelő,  oktatási-nevelési  intézmény  céljára 
szolgáló helyiség.
Telekadó:   2012.  január  1-jétől  a  Htv.  17.  § 

alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi 
területén lévő telek (kül- és belterületen egyaránt). 
(Telek: az épülettel be nem épített földterület, ide 
nem értve az ingatlan-nyilvántartásban mûvelési 

ág szerint aranykorona-értékkel nyilvántartott és 
ténylegesen  mezőgazdasági  mûvelés  alatt  álló 
belterületi  telek,  a  külterületi  termőföld). Ennek 
értelmében a  fenti  időponttól  adókötelessé válik 
az út, parkoló által  lefedett  telek kül- és belterü-
leten egyaránt.
Január  1-jétől  kezdődően  az  építési  tilalom 

alatt álló telek 50%-a lesz csupán mentes az adó-
fizetési kötelezettség alól.

A 42/2011. (VI. 29.) számú, helyi adókról szóló 
önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 
Érden a 2011. évben bevezetésre került adómér-
tékekkel számolunk a 2012. adóévben is.
A magánszemély  tulajdonában  álló  garázs  a 

2012.  évben  is  adómentes  marad,  valamint  a 
törvényi felhatalmazás ellenére sem terheli majd 
adófizetési kötelezettség a telekcsoport-újraelosz-
tási kötelezettséggel érintett területek, magánsze-
mély tulajdonosait.
Tisztelettel:
  Adócsoport

Törvényi adómaximumok 
2012-ben:                   

Érdi adómértékek,  
2012:

Építményadó:  
1658,3 Ft/m2       

lakás esetében: 400 Ft/m2, 
egyéb, nem lakás: 800 Ft/m2

Telekadó: 301,5 Ft/m2                telek: 50 Ft/m2 

Idegenforgalmi adó: 
452,3 Ft/vendégéjszaka         

idegenforgalmi adó: 
150 Ft/ vendégéjszaka

Felhívás
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése minden évben egyszer – a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe, március 15. alkalmával – adomá-
nyozza Érd Megyei Jogú Város legrangosabb díjait, amelyek a következők:       

Érd Város Díszpolgára kitüntető cím a város legnagyobb elismeréseként annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adományoz-
ható, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, tevékenységével vagy egész életművével mind a városban, mind országosan 
vagy nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett, hozzájárulva ezzel közvetve vagy közvetlenül Érd város tekintélyének 
növeléséhez.

Érd Városáért kitüntetés adományozható azoknak, akik a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet 
bármely területén kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

Érd Város Életmű Díja annak adományozható, akinek több évtizeden át végzett kimagasló közösségi, tudományos, művészeti, kultu-
rális életműve, valamint egyéb területen végzett tevékenysége példaként állítható a város közössége elé.

Érdi Tudományos Díj mindazoknak a személyeknek adományozható, akik a tudományágak valamelyikében kimagasló teljesítményt 
nyújtottak, és ezzel hozzájárultak Érd város hírnevének öregbítéséhez.  

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI. 29.) önkormányzati 
rendelet értelmében a díjak odaítélését indítványozhatják a közgyűlés bizottságai, a polgármester, a városban élő nagykorú polgárok, 
intézmények, civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok.

Kérjük a város lakosságát, civil szervezeteit, tegyenek javaslatot a kitüntetendő személyekre, és javaslataikat 2012. január 6-ig juttas-
sák el T. Mészáros András polgármesternek címezve a Polgármesteri Hivatalba (2030 Érd, Alsó u. 1.).
 Polgármesteri Hivatal

A Hull  a  pelyhes,  a  Télapó  itt 
van  és  más  ismert  karácsonyi 
dallamok  mellett  komolyze-
nei  és  egyházzenei  darabokkal 
örvendeztette meg hallgatóságát 
az  érdi  Kőrösi  Csoma  Sándor 
Általános  Iskola  tanulóifjúsá-
ga december  19-én. Az  adventi 
hangversenyen kellemes ünnep-
váró hangulat kerekedett.
Közeledik  a  karácsony. 

Tökéletes  ráhangolódást  nyúj-
tott az ünnepre a Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola adventi 
hangversenye  az  elmúlt  hét-
főn. Az  intézmény  immár  szép 
hagyományként  karácsony 
előtt  minden  évben  koncerttel 
köszönti  az ünnepet. Nem volt 
ez  másként  idén  sem:  növen-
dékek,  tanárok  és  rendhagyó 
módon  szülők  adtak  ünnepi 
mûsort az intézmény zsúfolásig 
megtelt sportcsarnokában.
A fellépők  már  hetek  óta 

lelkesen  készültek  a  koncert-
re.  Mielőtt  a  szép  számban 
összegyûlt  hallgatóság  átadta 
volna magát a zenei élvezetnek, 
Maitz Ferenc  igazgató  mondott 
rövid köszöntőt. Az est házigaz-
dapárosa, anya és lánya rendha-
gyó módon történetekkel vezet-
te fel a mûsorszámokat.
Mindenki  elcsendesedett, 

amikor a kiskórus és a gyermek-
kórus előadásában megszólalt a 
Csendes éj. A koncerten mûsorra 
tûzték Mozart és Kodály Zoltán 
remekmûveit  is,  ám  az  ünne-
pek  közeledtével  a  karácsonyi 
dallamok  sem  maradhattak  el. 
A több  mint  másfél  órás  hang-
verseny  igazi  zenei  csemegé-
nek  ígérkezett,  ahol  mindenki 
megtalálta a szívéhez közel álló 
muzsikát. Részletek hangzottak 
el Csajkovszkij Diótörőjéből két 
hatodik  osztályos  diák  előadá-
sában, Mozart híres Ave verum 
corpus címû motettáját pedig a 
kiskórus tolmácsolta.

Az  első  zenei  osztályos  kis-
diákok  előadását  a  közönség 
soraiban  ülők  széles  mosollyal 
az  arcukon  hallgatták,  majd 
vastapssal  jutalmazták. 
Hangszereken  szólalt  meg  a 
Gyertyafénykeringő és a Német 
paraszttánc.  A furulyával  nem-
rég  megismerkedő  alsó  osztá-
lyosok  is  megcsillogtathatták 
tudásukat,  ahogy  a  gyakorlott 
zongoristák  is  helyet  kaptak 
a  mûsorban.  A szülők  minde-
közben büszkén kameráztak és 
fényképeztek,  sokan megörökí-
tették gyermekeiket.
Az  est  folyamán  az  ez  alka-

lomra  verbuválódott  szülők 
kórusa  egy  dallal  kedveskedett 

az  összegyûlt  ünneplőknek, 
szólót  Bazsinka Zsuzsanna 
operaénekes  énekelt.  Ismét 
bizonyította  tehetségét  az  egy-
kori  növendékekből  álló  Avis 
Cantrix  leánykar  is.  A koncert 
fináléjaként Maitz  Ferenc  igaz-
gató és Károlyi Mihály igazgató-
helyettes  felvezetésével  közös 
énekléssel  ért  véget  a hangver-
seny.
Az idei koncert az előző évek-

hez  hasonlóan  színvonalasra 
sikerült,  az  adventi  dallamok 
legszebb darabjai szólaltak meg. 
Az  iskola ezzel a zenés ünnepi 
rendezvénnyel  kívánt  minden-
kinek áldott, békés karácsonyt.
  Kovács Renáta

Ünnepi hangverseny
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