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Az elnöki beszámoló mindjárt
az elején vázolta a közösség di-
lemmáját.: „Választás elõtt ál-
lunk, vajon találunk-e ma a jö-
võnket tovább vivõ elkötelezett
társakat, akik a SZIT szellemet

ifjabb lendülettel tovább vi-
szik?” A SZIT tagságának egy-
harmad  része nyugdíjba vonult,
visszaadta az ipart vagy jobb
esetben csak szünetelteti a vál-
lalkozását, kivár, remélve  egy
jobban kiszámítható jövõben. A
legtöbben a családon belül nem
tudták átadni az ipart és nem
tudták továbbadni az általuk
felhalmozott tudást, tapasztala-
tot a holnap mestereinek, akik
sajnos nem találják  meg az utat
hozzánk és mi se tudtuk igazán
megszólítani õket… A saját tag-
ságunk is fásult, nem tudott
vagy nem akart élni a lehetõsé-
gekkel, amelyeket a SZIT infor-
mációk és a városban elért rang
biztosított volna számukra. Pe-
dig az önkormányzattal újra fel-
frissített együttmûködési szer-
zõdés és a városi Vállalkozás-
fejlesztõ Közalapítvány, amely-

nek mûködtetésében az ipartes-
tületnek is része van, adta lehe-
tõség kedvezõek.

Hogy hogyan tovább, a ti vá-
laszotokat várom – folyatta,
majd idézett az Iparos Újság

2009-ben megje-
lent róluk szóló
cikkébõl. Bár már
akkor figyelmez-
tetett a mikro és
kisvállalkozások
mûködésének ne-
hézségeire, vala-
hogy mégis opti-
mistábban fogal-
mazták meg a
SZIT ars poet-
ikáját. Kijelentet-
te: azt szeretnék a

továbbiakban is
folyatatni, ha tag-
ság igényli. 

Ezután részletesen ismertette
az ipartestületben történteket, az
elnökség munkáját és összefog-
lalta a legégetõbb gondokat.
Nincs meg megfelelõ a törvényi
háttér, a kamara se helyettesíti a
mi tagságunk érdekvédelmét, az-
az a mikro-vállalkozások, kéz-
mûves, családi vállalkozók igé-
nyeit és a mûködést segítõ hátte-
ret. Mi mindenkor és mindenhol
hangoztattuk, hogy nekünk elsõ-
sorban nem  banki hitel kell, ha-

nem fizetõképes megrendelõk,
megbízható, hiteles kunschaftok,
akik egyben megszüntethetnék
az elszaporodott körbetartozáso-
kat is! Mindezek ellenére a foly-
tatást, az ipartestület megtartását
javasolja az elnökség.

Isten áldja tisztes ipart!  A céh
becsületéért – mesterszolgálta-
tásokkal! – e két iparos szole-
gennel fejezete be beszámolóját
az elnök és egyben megköszön-
te Fejes Lászlónak, hogy a Fe-
jes Pincében  tarthatták tisztújí-
tó közgyûlésünket. 

A Számvizsgáló és Etikai Bi-
zottság munkájáról az elnök,
Belsõ Sándor számolt be, és ter-
jesztette a SZIT 2009-2011.
évek zárszámadását a tagság
elé, melyet az új civil törvény
szerint 2012-tõl a bíróságra is
elküldtek. A közgyûlés  elfo-
gadta beszámolókat és az el-
nökség által is támogatott ja-
vaslatot: úgy döntött, hogy nem
szünteti meg a Balatonfüredi
Szolgáltató Ipartestületet, elfo-
gadta a többször már módosí-
tott és  átszerkesztett alapsza-
bályt, amelyet az új választott
tisztségviselõk nevével együtt a
bírósághoz  kell beadni. 

A tisztújítás levezénylésével
Fejes Lászlót bízta meg a tag-
ság. A választás eredménye:

BALATONFÜRED SZIT

Egyhangúlag a folytatás mellett döntöttek
A Balatonfüredi Szolgáltató Ipartestület tisztújító közgyûlése ez év elsõ felében volt. A megje-
lenteket Mahler Wolfgang Otto elnök  köszöntötte, majd ismertette a taglétszám alakulását, és
elmondta, hogy az e-mail címmel rendelkezõk a meghívón kívül már a közgyûlési munkaanya-
gokat is elektromos úton kapták meg. 

Jánosa Sándor kovács és lakatosmester (balról)
átvette az Aranykoszorús Mester kitüntetést

Mahler Wolfgang Ottó elnöktõl

Elnök: Mahler Wolfgang Otto, Marborg Invest Kft. ügyvezetõ
Alelnökök: 
Molnár László, GORBI-Infó tulajdonos 
Szabó Sándor hûtõ- és klímaszerelõ
Számvizsgáló és Etikai Bizottság:
Elnök: Belsõ Sándor víz- és csatornaépítõ vállalkozó
Tagoknak
Jánosa Sándor aranykoszorús kovács és lakatosmester  
Kovács Gábor rtv mûszerész-mester


