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Az Érdi Ipartestület május 2-án 
tartotta a küldöttgyûlést követő 
első elnökségi ülését a Festal 
pincében. Az ülés fő témája a 
testület idei munkatervének 
kialakítása volt. Mivel a testület 
önfenntartó, így a munkatervet 
is annak rendeli alá, természete-
sen úgy, hogy a vállalkozóknak 
különféle segítséget nyújt, ami 
a jelenlegi gazdasági helyzet-
ben alkalmasint akár az utolsó 
„szalmaszál” lehet.

A napirendi pontok tárgya-
lása előtt Csóli Csaba ügyve-
zető tett néhány bejelentést. 
Elmondta többek között, hogy 
a közelmúltban megalakult 
Vendégváró Érd és Térsége 
Turisztikai Egyesület vezető-
je, Szibrik István kérte: az Érdi 
Ipartestület Alispán u. 8. címet 
jelenthessék be mint székhe-
lyet. A kérés teljesítésének az 
ügyvezető nem látta akadályát, 
így jelképes összegért kívánsá-
gukat teljesítette.

Az ipartestület életében 
másik fontos feladata a városi 
csatornaberuházási rákötések-
kel kapcsolatos. Az e terüle-
ten tevékenykedő vállalkozók 
jelentős része érdekelt lehet a 
munkában. A munkák elvég-
zésére az ülést követő napok-
ban új konzorcium jött létre, 
a dokumentum aláírása május 
5-én megtörtént. A csatlakozás 
aláírásához kérte az elnökség 
hozzájárulását. Az elnökség 
rövid eszmecserét követően egy 
tartózkodással igent mondott 
a csatlakozásra. (Az aláírásról 
bővebb beszámoló lapunk 4. 
oldalán olvasható.)

Szó esett bőven a szakkép-
zésről, amely az elmúlt évti-
zedekben kudarcok sorozatát 
volt kénytelen elviselni az okta-
táspolitika (hozzáértők szerint: 
ostoba) döntéseinek sorozata 
miatt. Több hozzászóló fejtette 

ki véleményét a május 16-án 
rendezendő oktatási konferen-
ciával kapcsolatban, amelyen a 
téma elismert szakembereinek 
részvételével beszélhetik meg 
a kiutat a jelenlegi zsákutcából. 
Az ipartestületi tagok megtud-
hatják, hogy miért lenne érde-
mes újra szakmunkástanulókat 
foglalkoztatniuk. A testület 
több szervezettel újra felveszi 
a kapcsolatot, például a Kós 
Károly Szakmunkásképző Isko-
lával, amellyel az elmúlt évek-
ben egyáltalán nem volt kap-
csolata, hiszen a tagok nem 
voltak érdekeltek a tanulók 
foglalkoztatásában, sőt, ellenér-
dekeltek voltak. A tanulók 
foglalkoztatása ugyanis ráfi-
zetéses volt. A testület bízik 
abban, hogy újra érdemes lesz 
a szakmunkásképzésben részt 
venni. A rendezvényre meghí-
vást kapott Kupcsok Lajos, a 
Pest Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara vezetője – úgy 
tûnik, lehetőség lesz új munka-
kapcsolat kialakítására a két 
szervezet között.

A tanulás és a továbbképzés 
fontosságát hangsúlyozta Szabó 
István, az új elnök. Példaként 
hozta fel, hogy egyre több pasz-
szív ház épül az országban. 
A technikát most kell elsajátí-
tani, mert akkor már késő, ha a 

megrendelő ilyen házat rendel. 
Most még erre nincs kereslet, de 
tanulni mindig előre kell, nem 
akkor, ha már valamire igény 
jelentkezik.

A testület további feladatai 
között szerepel annak az útke-
resésnek a folytatása, hogyan 
lehet az Érdi Ipartestületet 
megőrizni a továbbiakban. 
A gazdasági versenyben a fenn-
maradás erősen kétséges. Az 
ügyvezető szeretné a jövő vál-
lalkozói generációjának tovább-
adni mindazt, amit ők kaptak az 
elődeiktől.

A taglétszámot tekintve a 
testület előkelő helyen áll az 
országos listán, ám mindössze 
az érdi vállalkozások 7-8 szá-
zaléka vesz részt a munkában. 
A testület növelni kívánja a tag-
létszámot, de ahhoz az kell, 
minél több vállalkozó ismerje 
meg a munkáját. Az, hogy vala-
ki vállalkozó, egyfajta indivi-
duális értékek megjelenítésére 
ad lehetőséget, ám az egyénisé-
geknek is szükségük van közös-
ségre. Arra alakult az ipartes-
tület. Csóli Csaba felajánlotta 
az elnökség tagjainak, hogy a 
legtöbb tagot beszervező a tes-
tület legközelebbi kirándulásán 
ingyen vehet részt.

Az ülés vacsorával és baráti 
beszélgetéssel ért véget. MF

Ipartestületi ülés, új elnökséggel
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Meghívó
a Dombos – Fenyves Parkvárosi 
Településrészi Önkormányzat

(9. és 12. választókerület)

2011. május 17-én (kedden)  
17.00 órakor kezdõdõ ülésére

Az ülés helye: 
Teleki Sámuel Általános Iskola  
(2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Meghívó
az Óváros – Érdligeti 

Településrészi Önkormányzat
(1. és 5. választókerület)

2011. május 19-én (csütörtökön)  
18.00 órakor kezdõdõ ülésére

Az ülés helye: 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola  

(2030 Érd, Túr u. 5–7.) 
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