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– Együtt sokkal könnyebb, mint 
külön-külön – ezekkel a szavak-
kal kezdte beszámolóját Csóli 
Csaba, az Érdi Ipartestület ügy-
vezető igazgatója, utalva arra, 
hogy ne konkurensei, hanem 
segítői legyenek egymásnak a 
tagok. – A versenykonkurencia 
az más – folytatta –, az egész-
séges, előre vivő. Az igazi mes-
teremberek, bár egyre keve-
sebben vannak, a lakosságnak 
segítenek szolgáltatásaikkal, 
mégis a „jószomszédaik”, főleg 
az újonnan betelepülők, nehe-
zen viselik el, hogy közelükben 
zúgnak a gépek, a motorok, és 
ezt nem is hagyják sokszor szó 

nélkül… Az asztalosmûhelyek, 
az autószerelő mûhelyek pedig 
egyre kisebb számban vannak 
a városban. Bízom benne, hogy 
újra felértékelődnek majd a 
magyar mesterek, azaz ti, mert 
meghatározó emberei vagytok 
a városnak!

Csóli Csaba arról is szólt, 
hogy az ipartestületi székhá-
zat sikerült visszavásárolniuk, 
bérbe adniuk és nincsenek 
anyagi gondjaik. Tavaly a 16 
millió forintos bevételi terv-
vel szemben 21 millió forint 
bevételt realizáltak, az idei terv 
pedig 18 millió 800 ezer forint. 
A tavalyi kiadásuk munkabér-

re, közüzemi díjakra, költség-
térítésekre, reprezentációra, 
reklámra, egyebekre összesen 
18 millió forint volt, 2010-re 
hasonló összeget terveztek 
be. Arra is felhívta a figyelmet 
az ügyvezető igazgató, hogy 
érdemes a tagoknak eljárni az 
általuk szervezett különféle 
előadásokra, adótájékoztatók-
ra, de sokszor ez érthetetle-
nül érdektelenségbe fullad. 
Évekkel ezelőtt még Érdi Expo 
rendezésére is volt az ipartestü-
letnek ereje, amely olyan sike-
res volt, hogy megmozgatta az 
egész várost, de most ezt szinte 
képtelenség volna összehozni – 
pedig szükség volna rá –, mert 
„abból a kisvállalkozói áruvá-
lasztékból, ami ma rendelke-
zésre áll, ezt nem lehetne meg-
tenni, a multikkal ebben most 
kevésbé lehet versenyezni”. 

– Mindenféle önkormányzati 
támogatás nélkül élünk, sőt mi 
támogatjuk a várost. Ez egy 
fejlődő szervezet, aminek van 
jövője – mondta Pataki János, 
a helyi ipartestület elnöke, aki 
szerint folyamatos az útkere-
sés és különböző feladatokkal 
további tagokat lehet toboroz-
ni, annál is inkább, mert az 
Érdi Ipartestületnek igen jó híre 
van. – A közösségnek van ereje, 
szerencsére van mögöttünk 
egy bázis, ami jól mûködik. 
Az új kormány is arról beszél, 
hogy velünk mennyire fontos 
az együttmûködés. Mi szerve-
zett vállalkozók vagyunk, mi 
biztosak vagyunk benne, hogy 
senkit sem akarunk becsap-
ni, s ez erőt kell, hogy adjon 
nekünk a további mûködéshez. 
Vagyunk mi annyira bölcsek 
magyar kézmûvesek, iparos-
emberek, hogy össze tudunk 

fogni a közös célért, a felemel-
kedésért.

T. Mészáros András polgár-
mester is szólt a mesterem-
berekhez, akiknek felhívta a 
figyelmét arra, hogy keressék a 
kapcsolatot az önkormányzat-
tal, minél hamarabb regisztrál-
janak a csatornaprojektre, hogy 
minél több helyi vállalkozó 
vegyen részt benne.

– Érden érdiek kapjanak 
munkát, ez a mi érdekünk – 
tette hozzá.

Dr. Aradszki András, a térség 
új országgyûlési képviselője e 
szavakkal fordult az érdi „ipa-
rosokhoz”: 

– Az emberi méltósághoz 
elengedhetetlenül szüksé-
ges, hogy aki dolgozni sze-
retne, az találjon is munkát. 
A feltételeket ehhez meg kell 
adni a vállalkozóknak, nem 
pedig elviselhetetlen terheket 
rakni a vállukra. A következő 
kormánynak ez lesz az egyik 
legfontosabb feladata, hogy 
segítse őket vállalkozásaikban. 
Higgyék el, van kiút ebből a 
válságból! Az önök munkáján 
és a szakszerû, kiegyensúlyo-
zott kormányzáson sok múlik. 
A kis- és középvállalkozókat 
mindig is támogatni kell, mert 
a legnagyobb foglalkoztatók, 
a magyar munkavállalók hat-
van százalékát alkalmazzák. 
A kampány legfontosabb tanul-
sága volt, hogy folyamatos kap-
csolatot kell tartani a magyar 
gazdaság szereplőivel. A térség 
helyi vállalkozók nélkül nem 
fejlődhet. Az Érdi Ipartestület 
támogatandó, mert jó úton jár. 

Az ülés végén többen meg-
kapták az Érd Város Tisztes 
Iparosa tanúsítványt.

 Temesi László 

A megszépült iskola még szebb 
lett, hiszen virágok díszítik 
most már a kertet, illatozik 
az udvar a sokszínû forgatag-
nak köszönhetõen. Gárdonyi 
Géza hogy örülne, ha láthatná, 
milyen serényen kertészkednek 
a róla elnevezett általános isko-
la diákjai, szüleik és tanáraik 
kint a szabadban, a tavaszi nap-
sütésben.

Több százan fogtak kapát, 
gereblyét, ásót, locsolókannát, 
hogy még szebbé varázsolják 
környezetüket. A felújított, meg-
újult Gárdonyi Géza Általános 
Iskola nagy tavaszi akciójára 
megmozdult szinte mindenki, 
aki kötõdik az intézményhez 
– az itt tanuló ötszáz gyereknek 
legalább a fele, az egész tanári 
kar a mûszaki személyzettel, 
és persze a szülõk, minimum 
százan. Nagy a kert, volt munka 
bõven. A pénteki napot erre 
szánták, csinosításra, színesí-
tésre, szépítésre. 

– Több százezer forint érték-
ben hoztak a szülõk virágokat, 
volt köztük három kertész, illet-
ve kertépítõ család is: Vargáék, 
Kellerék, Kollárék – köszönte 
meg mindannyiuk aktivitását, 
Marosánné dr. Gáti Gabriella 
igazgatónõ. – Már kora reggeltõl 
hozták a szebbnél szebb virágo-
kat, délután pedig a már kiala-
kított virágágyásban ültettek az 
osztályok tanulói, akik látha-
tóan élvezték a kertészkedést. 
Otthonról hozták az eszközöket 
is. Olyan jó érzés, hogy már 
van szép kertünk, ami eddig 
hiányzott. Évekkel ezelõtt a 
szülõk ugyan már tevékeny-
kedtek itt, amikor sziklakertet 
alakítottak ki. Jólesõ érzés, 
hogy rájuk mindig lehet szá-
mítani. Igaz, a diákjainkra is, 
akik most kaptak dicséretet a 
gánti polgármestertõl egy levél-

ben, amelyben megköszönte, 
hogy a nemrég náluk pár napot 
erdei iskolában töltött 6/C és 
7/B osztályos tanulóink a nagy 
esõzéskor hõsiesen segítettek a 
tározóból „kiöntött” halak men-
tésében! 

A Gárdonyi iskola udvarát 
szintén szülõi segítséggel épí-
tik, fejlesztik, szépítik tovább. 
A télen szülõi bált rendeztek 
az intézményben, s a befolyt 
összegbõl hamarosan kerti 
bútorokat vásárolnak. 

Az udvaron egész dél-
után ültettek – persze szak-
mai segítséggel – a kisdiákok. 
Három „ökogyerekre” bukkan-
tam az egyik ágyásnál, akik 
érdeklõdésemre azt mondták: 
Sokkal jobb kertészkedni, mint 
„gépezni” – azaz számítógé-
pezni. Ritkán hallani manapság 
ilyet mai fiataloktól, de Vuleta 
Dávid, Buncic Dávid és Gyenese 
István az 5/B-bõl már csak ilye-
nek. Reméljük, emiatt a töb-
biek nem szólják meg õket, és 
hasonlóan gondolkodnak.

– Nagyon jó a levegõn, a han-
gulat is kitûnõ, különben otthon 
is szoktunk segíteni a ház körül 
– mondták nagy büszkén az ifjú 
kertészek, csak egyet sajnálnak, 
hogy a rózsán és a tulipánon 
kívül nem nagyon ismerik fel 
a virágokat… De majd most! 
– ígérik. 

Már ezért is érdemes volt 
beültetni az egész udvart virá-
gokkal.

  T. L.

Mesteremberekre mindig szükség lesz 

Érdi ipartestületi ülés útkereséssel
Négyszáz tagja van az Érdi Ipartestületnek, amely az 
ország egyik legnagyobbjának számít. Az elmúlt év 
nehézségei ellenére tavaly sikeresen gazdálkodott 
a testület és erre számítanak az idén is. Legutóbbi 
ülésükön, a múlt héten a város vezetõi közül ketten 
is megjelentek.

Dr. Aradszki Andrást és T. Mészáros Andrást is vendégül látták az iparosok
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Tanulók, tanárok, szülõk ültettek
Virágba borult a Gárdonyi iskola
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helyi társadalom

KÖZLEMÉNY

Érd Megyei Jogú Város önkormányzata 
arra kéri az Érden lakókat, hogy tegye-
nek eleget a 23/2005. (VII. 01.) ÖK. 
számú rendeletnek, amely kimondja, 
hogy az ingatlantulajdonos köteles gon-
doskodni az ingatlan előtti járdaszakasz 
(járda hiányában 1 méter széles terület-
sáv), illetőleg ha a járda mellett zöldsáv 
is van, az ingatlan határától számított 5 
méteren belül a teljes terület tisztántar-
tásáról, a zöldsáv kaszálásáról.
Ahhoz, hogy városunk valóban virág-
zó kertváros legyen, mindannyiunknak 
ügyelnünk kell környezetünkre, s meg-
tenni mindazt, amit e közösség érdeke 
megkíván.
 T. Mészáros András polgármester

A Fidesz Érdi Női Tagozata  
pályázatot hirdet

Érd Megyei Jogú Város, Diósd  
és Százhalombatta

alkotókedvű fiataljai részére  
6–18 éves korig.

6–10 éves korig:
MAGYAR NÉPMESEI ILLUSZTRÁCIÓK

(szabadon választott meséhez)

11–18 éves korig:
MAGYAR NÉPMŰVÉSZETI MINTÁK

FELDOLGOZÁSA KÉPEKEN ÉS TÁRGYAKON

•  pályázni lehet bármilyen technikával,
•  a képeket maximum A2-es méretben 

kérjük leadni,
•  az alkotások hátoldalán tüntessék fel a 

pályázó nevét, címét, telefonszámát,  
felkészítő tanárának és iskolájának 
nevét,

•  a pályaművek beadása: 2010. 
május 24., hétfő 16–18 óra között, 
Összefogás Egyesület (Érd, Alsó u. 8.),  
dr. Buttingerné Júlia  
(mobil: +36-20/513-7714).

FŐDÍJ:
Szentkozmadombján 10 napos képző-
művészeti táborozás a Szentkozma és 
Domján Ifjúsági és Művésztelepen
teljes ellátással, szállással – folyamatos 
alkotói munka a Zalai-dombság egyik
legszebb részén, változatos programok-
kal, ismerkedés a hetési népi művészet-
tel...

A kiállítás megnyitója és a díjak  
ünnepélyes átadásának időpontja:
2009. május 30., délelőtt 11 óra, 

helyszíne: Széchenyi István Általános 
Iskola, Érd, Diósdi út 95–101.

(A nagy épületben)

Gyermeknapi rajzpályázat


