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Fókuszban az együttműködések
KÜLDÖTTGYŰLÉS Elfogadták az előző évről szóló beszámolót, az idei terveket, irányokat
Kőhalmi Kálmán

Küldöttgyűlést tartott teg-
nap a Dunaújvárosi Ke-
reskedelmi és Iparkama-
ra, a tavaly megválasztott
küldöttek először gyűltek
össze előző évet értékelő,
adott évről döntő fóru-
mukra.

A város gazdasági önkor-
mányzatának legfőbb döntés-
hozó testületében, a küldöttek
névsorában a tavalyi választá-
son igazából nem történt mar-
káns változás (ahogy a tiszt-
ségviselők esetében sem), így
a résztvevők többségének szá-
mára nem volt újdonság a
küldöttgyűlés sem formájá-
ban, sem tartalmában.

A tavalyi évről szóló be-
számoló sem hozhatott sok
újat a számukra, hiszen a vá-
rosi kamara sok éve hasonló
feladatok szerint, finanszíro-
zási szerkezetben tevékenyke-
dik, az állandóságot (de
mondhatunk stabilitást is) je-
lentő elemek nagyságrendek-
kel múlják felül a változókat.
Éppen emiatt azonban az
ilyen kisebb elemek, újdonsá-
gok sikeressége, az azokra
való megfelelő reagálás kie-
melt jelentőséget kaphat. Az
több hozzászólásban is el-
hangzott, így Králik Gyula
elnök záró összegzésében is
megjelent: a városi kamara
kiemelkedően működik,
ahogy ezt a magyar kamara
vezetése is többször kifejtette.

A szakképzés területe, a
gyakorlati képzés szervezése
például évek óta –a maga
nagyságrendjével – központi
feladata a területi kamarák-
nak. A városi kamara tekinte-
tében nyugodtan mondhatjuk
sikerterületnek is, amely több
mutató esetében is jóval felül-

múlja a város országban be-
töltött demográfiai, gazdasági
jelentőségét. A célcsoport
csökkenő létszáma, a törvényi
változások (például a gyakor-
lati képzés finanszírozásá-
ban), vagy az átalakuló isko-
larendszer azonban az elmúlt
évben új feladatokat, megol-
dásokat is igényelt a területen
dolgozóktól. Ezzel sikeresen
meg is birkóztak a szakképzé-
si munkatársak.

Idén ezen a területen új
elemek jelentek meg, például
ismét támogatott mesterkép-
zés indult, egyes területeken

bővültek a központi elvárások
(például a pályaorientáció te-
rén). Tehát ebben az évben is
sok, és nem rutinszerű feladat
vár a szakképzésben dolgo-
zókra.

Az elmúlt évben fontos
fejlemény volt a TOP-6.8.2-
15-DU1-2016-00001 „DU-
NA-MUNKA-TOP
Helyi foglalkoztatási
együttműködések Du-
naújvárosban és járási
területén” című pro-
jektbe való bekapcso-
lódás. Kialakult egy
széleskörű együttmű-
ködés, mely alapján az
év végén megalakult
paktum irányító bizott-
ságának elnökévé Vass
Zoltánt , a Ferrobeton Zrt. ve-
zérigazgatóját, a kamara ipari
alelnökét választották.

Az elmúlt évről szóló előa-
dásában, de az idei évben már
megvalósított, és még terve-
zett feladatokat bemutató pre-
zentációjában is kitért rá a ka-
mara titkára, Hegyiné Tóth
Noémi , hogy az így formáló-
dó szakmai együttműködést
erősíteni kell, és mind több
területen eredményessé tenni.
Egyik ilyen terület a pályaori-
entációé, hiszen a kormányzat
és a vállalkozások felől is
mind erősebb elvárás, hogy

az egyre égetőbb szakember-
hiány kezelésében nagyobb
szerepet kapjon a pályaorien-
táció. (A témáról bővebben a
13. oldalon található cikkünk-
ben olvashat.)

A dunaújvárosi kamara
másik központi feladata volt
tavaly is, és ebben az évben is

az információszolgáltatások
bővítése. Az elmúlt évben
számos különböző rendezényt
szerveztek, például az aktuá-
lis pályázati tudnivalókról,
vagy az adózást, illetve más
területeket (például az elekt-
ronikus pénztárgépek alkal-
mazását, vagy az építőipart)
érintő változásokról. És olyan
országos program is megje-
lent a helyi kínálatban, mint
az infokommunikációs pro-
jekt egy tartalmas informáci-
ós nap keretében.

A kamara idén is már több
előadást tartott, azonban a ka-

marai titkár megkérte a kül-
dötteket, hogy javaslataikkal
segítsék: minél inkább a vál-
lalkozói igényekhez igazod-
hassanak az ilyen jellegű ren-
dezvények. És ezt kérik a tér-
ség vállalkozásaitól is.

A városi kamara tevékeny-
sége számos előnyt hoz a tér-

ség számára, a szak-
képzés terén végzett
munkáról, a gyakorlati
képzés eredményessé-
gének növeléséről már
volt szó, de itt említhe-
tő például a szintén
helyi szinten igen jól
végzett munka a Szé-
chenyi Kártya Pro-
gram elemeivel kap-
csolatos ügyintézés te-

rén. A program előnyeire
Králik Gyula elnök is kitért
értékelő hozzászólásában.

Ugyanakkor még sok más
módon tudja segíteni a vállal-
kozásokat a helyi kamara mű-
ködése, hogy az ezekkel kap-
csolatos tudnivalók, informá-
ciók minél hatékonyabban
jussanak el a vállalkozások-
hoz, idén év elején már meg-
jelent a 2017 című kiadvány,
és a kamarai honlap, a rend-
szeresen küldött hírlevelek te-
rén is folyamatos fejlesztése-
ket hajt végre a dunaújvárosi
kamara.

Életutakat ismertek el
Kézművességért díjakat adtak át a küldöttgyűlés előtt
Kőhalmi Kálmán

Második alkalommal ad-
ták át a kamara küldött-
gyűlése előtt a Dunaúj-
város Kézművességéért
Díjakat, melyet idén há-
rom ismert városi szak-
ember vehette át.

A díj azon kisvállalkozók,
iparos emberek életpályáját
ismeri el, akik kiemelkedőt
alkottak egy-egy szakma,
szolgáltatás helyi történeté-
ben. A három díjat kapott vál-
lalkozásról a méltatások alap-
ján elmondható, hogy mind
kisvállalkozások, családi
együttműködéssel. Magas
szintű szakmaismeret és szak-
maszeretet jellemzi őket, tu-
lajdonosi szemléletű üzletvi-
tel, lokálpatrióta gondosság.
Nagyon fontos az is, hogy
mindannyian jelentős szere-
pet játszanak a szakmai után-
pótlás nevelésében.

Díjat kapott Bedő Tibor ,
aki vendéglátás terén végzett
tevékenységével írta be magát
a szakma helyi történetébe.
Üzemeltette a Vigadót, az

Aranyhordó vendéglőt, de
legtöbbünk számára a Sport
Ételbár által vált ismertté. És
persze említsük meg a Pálma
Cukrászdát, a Flamingó Cuk-
rászdát és a Gólyafészek Ét-
termet, Fogadót. Nagyon sok
fiatal ismerkedett meg szak-
májával, a munka világával a
keze alatt.

Díjat kapott Léhner Lajos
bőrdíszműves, akiről a Gaz-
dasági Tükör első számában,
2013 nyarán közöltünk rövid
portrét. Elhivatott munkasze-
retetét mindenki ismeri, aki

betér a Dózsa György úton ta-
lálható műhelyébe, ahol ma is
aktívan dolgozik.

A díjat méltán vehette át
Szarka László is, aki a város
legrégebben működő horgász-
boltját nyitotta meg 1990-ben
a Szórád Márton úton. A csa-
ládi vállalkozást megelőzte a
horgászat szeretete: évekig
volt magyar válogatott, a 90-
es évek elején szövetségi ka-
pitány is. Tapasztalatait, fotóit
könyvekben és különböző
médiafelületeken osztja meg
a horgászok táborával.

Léhner Lajos, Szarka László és Bedő Tibor kapta az elismerést
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A városi kamara
eredményei több területen
is felülmúlják a képviselt
terület demográfiai és

gazdasági súlyát

A tegnapi küldöttgyűlésen rész-
letes beszámolók hangoztak el

(írásos anyagban ezeket termé-
szetesen már korábban meg-
kapták a küldöttek) a tavalyi
szakmai munkáról és gazdál-
kodásról, az idei tervekről. A
jó munkát, és a küldöttgyűlés

megfelelő előkészítését mutatja,
hogy a beszámolót és a tervet

is egyhangúlag fogadták el a
jelenlévők. Az is érdemel egy
mondatot: a küldöttgyűlésen

alig volt hiányzó, pedig elfoglalt
vállalkozók valamennyien

Fotó: Ady Géza


