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Az összejövetelt Pataki János, az ipar-
testület tiszteletbeli elnöke vezette. 
A szokásos formaságokat követően 
Szabó István, a testület elnöke beszá-
molt a szervezet 2011. évi tevékenysé-
géről. Elmondta, hogy a székház vissza-
vásárlására felvett hitelt visszafizette a 
testület, tartozása nincs. Ezzel kapcso-
latban megköszönte az alkalmazottak 
munkáját, hiszen az ő erőfeszítéseik 
teremtették meg a lehetőséget a vissza-
fizetésre. Hangsúlyozta: a további jó 
mûködéshez szükséges a taglétszám 
növelése. Annak érdekében, hogy a 
testület pályázati munkákon eredmé-
nyesen tudjon részt venni, huszonöt 
vállalkozó összefogott, és megalapí-
totta a Kévép Kft.-t Sztancsikné Kocsi 
Erzsébet vezetésével. Az egységben az 
erő elv alapján így nagyobb eséllyel 
vehetnek részt a csatornázás kiépíté-
sét követően a családi házak ráköté-
si munkáiban. Sajnos az országunkat 
sújtó gazdasági válság nem akar véget 
érni, az embereknek nincs pénzük, 
egyelőre nem jutottak munkához az 
érdi vállalkozók. Ennek részben oka, 
hogy a pályázatokon olyan nem helyi 
vállalkozások nyernek, amelyek feke-
temunkával operálnak, azzal pedig 
a tisztességes érdi vállalkozók nem 
képesek versenyezni. Kérte a megje-
lent küldötteket és az egész tagságot, 
hogy a jövőben aktívabban vegyenek 
részt a szakosztályok munkájában. 
A beszámolót a jelenlévők egyhan-
gúlag elfogadták.

Csóli Csaba, a testület ügyveze-
tő igazgatója írásban terjesztette a 
küldöttgyûlés elé a 2011. évi pénzügyi 
beszámolót, felszólalásában kiegészí-
téseket fûzött hozzá. Hangsúlyozta, 
hogy a 2010. év a vártnál jobban alakult 
a testület számára, ám a 2011. évben az 
évközi bevételek nem tudták fedez-
ni a kiadásokat. A korábbi szerződést 
a testület megújította a Vodafonnal 
annak érdekében, hogy a flottához 
csatlakozóknak újabb kedvezményt 
biztosítson. Az eredményeket össze-
gezve megállapította, hogy a kis appa-
rátussal mûködő szervezet az elmúlt 
hét évben nyereséges vállalkozásként 
tudott mûködni, a testület épületének 
harmadát visszavásárolta, emellett tar-

talékot tudott képezni a kevésbé sike-
res időkre úgy, hogy közben minimális 
tagdíjat tartva szerteágazó szolgálta-
tással áll tagjai rendelkezésére (orvosi 
előadások, kamarai regisztráció segíté-
se, tanfolyamok stb.). A beszámolót a 
jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

A felügyelőbizottság nevében 
Gajárszky Gábor elnök szólt a megje-
lentekhez. Említette a testület válság 
okozta nehézségeit, amit a taglétszám 
növelésével lehetne enyhíteni, ám a 
mai fiatalok nem akarnak vállalkozók-
ká válni. A beszámolót a testület egy-
hangúlag elfogadta.

T. Mészáros András polgármester 
hozzászólásában elmondta, ismeri a 
testület nehézségeit, ám bízik abban, 
hogy a jövőben is mûködőképes lesz. 
Pozitív gondolkodást kér, ugyanolyan 
aktivitást a tagságtól, mint tették azt 
korábban. Ígérete szerint az önkor-
mányzat a lehetőségeihez képest a 
törvényes keretek között a jövőben is 
segíti az érdi vállalkozókat.

Vereczkey Zoltán megköszönte a meg-
hívást, kiemelkedőnek minősítve az Érd 
és Környéke Ipartestület munkáját. Azt 
követően kiemelte a globalizáció lénye-
gét, országunk elleni súlyos támadásait. 
Véleménye szerint a patrióta gazdaság-
politika enyhítheti bizonyos mértékben 
a globalizáció szorítását, ami ellen a 
kamara is mindent megtesz.

Pataki János megköszönte az elő-
adást, elmondta, ilyen komoly téma 

még nem került elő küldöttgyûlésen, 
ám néha ilyenre is szükség van.

A következőkben kitünteté-
sek átadására került sor. A Magyar 
Kézmûvességért díj ezüst fokozatát 
kapta Felföldi Zoltán gumijavító mes-
ter, Iposz-díjat kapott Hancsovszki 
János fényképészmester. Érd Városért 
és az Érdi Ipartestületért emléklapot 
kapott Gál Béla kereskedő, Iváncsics 
Attila közúti áruszállító, Kormány 
Sándor szolgáltató kereskedő, Porkoláb 
Csaba villanyszerelő-mester, Reibel 
Ferenc kereskedő. Aranykoszorús 
mester címet kapott Gajárszky Gábor 
kőmûvesmester, Jordáki Zoltán asz-
talosmester, Müller János kőmûves-
mester, Ridács Sándor villanyszerelő-
mester és Tóth Imre asztalosmester. 
Ezüstkoszorús mester címet kapott 
Hubai Árpád kőmûvesmester, László 
Zoltán víz-, gáz-, központifûtésszerelő-
mester, Rizmajer Zoltán kőmûvesmester 
és Szilasi László kőfaragómester. 
Emléklapot kapott kiváló ipartestüle-
ti tagságért Domokos Gyula, Mátyus 
László, Porkoláb Miklós, Tóth Attila, 
Vezér Béla és Zoller Zoltán.

A 2012. évi költségvetés tervezetét 
írásban megkapták a résztvevők, Csóli 
Csaba néhány kiegészítést fûzött a 
tervezethez, többek között a testü-
let a veszteség miatt kérvényezte az 
iparûzési adó és az építményadó törlé-
sét. A tervezetet a megjelentek egyhan-
gúlag elfogadták.

Az utolsó napirendi pontban szó volt 
az alapszabály módosításának szüksé-
gességéről az egyesületi törvény vál-
tozása miatt. Csóli Csaba elmondta, 

milyen változtatásokat kell végrehajtani 
az egyesület megmaradása érdekében, 
továbbá azért is, hogy ne veszítse el 
vagyonát. Nehezményezte, hogy a par-
lament a százéves Érdi Ipartestületet 
egy civil egyesület szintjére minősítette 
vissza. Ez ügyben segítséget kér az 
önkormányzattól, továbbá fölveszi a 
kapcsolatot a szakmai szervezetekkel.

A hozzászólások során többen kifo-
gásolták az önkormányzat pályázati 
kiírásait, a gyanítható visszaéléseket, 
továbbá szóba került egy konkrét beru-
házás néhány tanulsága a vállalkozók 
és a város szemszögéből.

Pataki János a jövőben szorosabb 
együttmûködést, az eddigieknél jobb 
kapcsolatot ajánlott a kamarának, amit 
Vereczkey Zoltán szívesen nyugtázott. 
A küldöttgyûlés állófogadással zárult.

 M. F.

Amikor egy kis óvodás ismerkedik 
a zenével, a sporttal, a tánccal, még 
a szülei sem tudhatják, hogy ez az 
elfoglaltság hobbi marad, vagy pedig 
élethivatássá válik. Két hónap múlva 
abbahagyja, vagy élete része lesz. És 
bizony kevesen gondolnak bele abba: 
ha a gyerek tehetséges, szorgalmas, 
szárnyalni tud és akar, az egy idő után 
nagy anyagi terhet róhat a családra. 
Megoldás persze mindig van – álljon 
itt erre egy érdi példa.

Dósa Csenge nyolcadikos nagylány, 
a Kőrösi általános iskola tanulója, 
ősztől a Bartók Béla Zenemûvészeti 
Szakközépiskola és Gimnáziumban 
tanul tovább. Édesanyja zenetanár, 
így aztán természetes, hogy mind a 
négy gyerek játszik valamilyen hang-
szeren. Csenge ötéves kora óta hege-
dül, méghozzá nagyon tehetségesen: 
több hazai és nemzetközi versenyen 
nyert díjat, egymást érik a fellépései 
– mindezt úgy, hogy az iskolában is 
kiválóan teljesít. 

Most lehetősége nyílt arra, hogy 
részt vegyen egy svájci nemzetközi 
mesterkurzuson – a kéthetes program 
anyagi fedezetét azonban valahogyan 
elő kellett teremtenie a négygyerme-
kes családnak. Csenge kap ösztöndí-
jat, alapítványi támogatást, a szülők 
is gyûjtöttek az útra, ez azonban nem 
volt elegendő, így a szülők az önkor-
mányzathoz fordultak segítségért. Az 
önkormányzat pedig úgy döntött: a 
kislány útját 150 ezer forinttal támo-
gatják, a polgármesteri keret terhére. 
Így Csenge nyáron eljuthat a vágyva 
vágyott mesterkurzusra. 

Ahhoz azonban, hogy ez az álom 
teljesüljön, persze nem elég a pénz 
– komoly munka, felkészülés áll 
mögötte.

– A Lukin László Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézményben 
kezdtem hegedülni, négy-öt éve pedig 
Budapesten tanulok. Napi két-három 
órát gyakorlok, és hetente többször 

bejárok a fővárosba. A tanárom ren-
geteg koncertet szervez, tegnap pél-
dául egy debreceni kurzuson voltam. 
Versenyeken is indulok, a III. Rados 
Dezső Hegedûversenyen kiemelt első 
helyezést értem el – mesélte Csenge, 
aki a svájci nyári akadémiát kiemelke-
dő lehetőségnek tekinti, hiszen itt egy 
világhírû hegedûmûvésztől tanulhat. 
Tudomása szerint rajta kívül mind-
össze egy magyar lesz a mesterkurzu-
son, és valószínûleg ő lesz a legfiata-
labb a résztvevők között.

Ha Csenge nem kapna alapítványi 
és városi támogatást, nehezen válthat-
ná valóra álmait. Mint édesanyja, Dósa 
Károlyné elmondta, egy mesterhang-
szer milliós nagyságrendû összegbe 
kerül – ennek megvételéhez szintén 
kaptak alapítványi segítséget. 

Sokan úgy tartják manapság, hogy a 
gyerekeket inkább nyelvekre kell taní-
tani, mert abból fog megélni később, a 
„zenélgetést” pedig úgyis abbahagyja. 
Dósa Károlynét – úgy is, mint négy 
zeneértő gyermek édesanyját, és úgy 
is, mint zongoratanárnőt – arról kér-
deztük, miért érdemes zenére taníttat-
ni a gyerekeket.

– Sok kutatás és mérés igazolja azt, 
hogy az érzelmi intelligencia legalább 
olyan fontos a boldoguláshoz, mint a 
tanult ismeretek. A zenélés rendkívül 
sokoldalúan fejleszti az értelmi és a 
mentális képességeket egyaránt, ráa-
dásul nagyon fontos örömforrás. És 
persze nemcsak egyedül lehet zenél-
ni, hanem társakkal is; Csenge például 
nagyon szeret együtt játszani az egyik 
barátjával, akivel régebben még az 
utcán is hegedültek – nem Érden, 
hanem Budapest belvárosában –, és 
nagy sikerük volt – mondta nevetve 
az édesanya.

Szerencsére Csengének nemcsak a 
turisták, hanem a zeneértők előtt is 
nagy sikere van, és Dósa Károlyné 
reméli, egyszer még szülővárosa hír-
nevét is gyarapítani fogja.  Á. K.

Ipartestületi küldöttgyûlés az egység jegyében
Küldöttgyûlést tartott az Érd és Környéke Ipartestület a testület 
Alispán utcai székházában. Az eseményen részt vett T. Mészáros 
András polgármester, valamint Vereczkey Zoltán, a Pest Megyei 
és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
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Önkormányzati támogatással mesterkurzusra

Egy beteljesült álom
Egy tehetséges érdi kamaszlány svájci zenei mesterkurzusra 
juthat el az önkormányzat támogatásával. Dósa Csenge ötéves 
kora óta hegedül, országos és külföldi versenyeken szerepel 
kitûnõ eredménnyel. Három testvére, édesanyja, nagyszülei 
szintén zenélnek. Számára a zene hivatás, és nagyon komolyan 
dolgozik azért, hogy elérhesse álmait.

Csenge naponta két-három órát gyakorol, rendszeresen jár fellépésekre és versenyekre
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