
Díjazott szakmaszeretet
Négyen kapták meg idén a kamarától a Dunaújvárosi Kézművességéért díjat
KŐHALMI KÁLMÁN

DUNAÚJVÁROS Harma-
dik alkalommal adták
át a városi kamara által
alapított Dunaújváros
Kézművességéért díjakat,
idén négyen vehették át
az elismerést.

A díj azon kisvállalkozók,
iparos emberek életpályáját
ismeri el, akik kiemelkedőt
alkottak egy-egy szakma,
szolgáltatás helyi történeté-
ben, fogalmazták meg a díj
alapításakor. Idén a kamara
négy személyt tartott méltó-
nak az elismerésre: Erd ssy
Ágnes női szabót, Erd ssy
Erika kozmetikust, Juhász
Imréné férfiszabót, Kovács
János vendéglőst.

Erdőssy Ágnes női szabó
Erdőssy Ágnes Bikácson

született, ott végezte az álta-
lános iskolát. Gyakorlati ta-
nárnője korán felfigyelt krea-
tivitására, jó kézügyességére.
Kiállításokon mutatta be a
tanítványa által készített ter-
mékeket, és felhívta a szülők
figyelmét gyermekük tehetsé-
gére.
Így adott volt, hogy női

szabónak tanul, Székesfehér-
várra járt iskolába, a gyakor-
latot pedig Dunaújvárosban,
Lángnénál végezte. Az akko-
ri idők nem kedveztek a vál-
lalkozóvá – kisiparossá – vá-
lásnak, Áginak is másfél évet
kellett várnia arra, hogy meg-
kapja az iparigazolványát.
Női szabó kisiparosként na-
gyon hamar népszerűvé vált,
hiszen ő már akkor egyedi
ruhákat készített, amikor a
szakmában a megélhetést
még a szériamunka jelentette.
Erdőssy Ági sokkal több,

mint női szabó. Ő nemcsak
megvarrja a ruhát, de megter-
vezi, beszerzi a hozzá szük-
séges anyagot, és abból vala-
mi egyedit alkot. Visszajáró
megrendelői már csak annyit
mondanak, milyen alkalomra
kell a ruha, a többi az ő dolga.
Tudja, hogy adott megren-
delője alkatához, egyéniségé-
hez mi áll jól, és azt a ruhát
készíti el. Olyan bizalmi kap-
csolat alakul ki megrendelő
és vállalkozó között, amiből
mindketten profitálnak.
Szívesen adja át tudását,

rövid ideig oktatóként is dol-
gozott a Lorántffy iskolá-
ban, de a tanítás mellett az
ipargyakorlásra kevés ideje
maradt, így az utóbbi mellett
döntött. Persze kisiparos-

ként-vállalkozóként is igyeke-
zett továbbadni tudását, több
mint 15 szakmunkástanuló
gyakorlati képzését végezte a
mai napig.
Erdőssy Ági mindig sze-

retett a háttérben maradni,
nem dicsekedett azzal, hogy
hány manökenre készített ru-
hát, hány hírességnek varrt,
munkájának, megrendelőivel
kialakított kapcsolatainak
köszönhetően mégis alig van,
aki ne ismerné a városban ne-
vét. És ne a szakma legjobbja-
ként beszélne róla.
Erdőssy Ágnes kézműves

munkájával, munkakultúrájá-
val sokat tett a város kézmű-
vességének elismertetéséért,
követendő például szolgál a
fiatal vállalkozó generáció
számára is.

Erdőssy Erika
kozmetikus
Erdőssy Erika Sztálinvá-

rosban született, iskoláit is itt
végezte. A Rudas Közgazda-
sági Szakközépiskola elvég-
zése után ösztöndíjasként egy
évet a Dunaferrben dolgozott,
közgazdasági szakmában. A
kozmetikus szakmát Buda-
pesten tanulta, gyakorlati ide-
jét a Dunaújvárosi Vegyesipa-

ri Vállalatnál végezte. Ahogy
megszerezte a mestervizsgá-
hoz előirt gyakorlatot, mes-
tervizsgát tett.
1983-ban váltott vállalko-

zói igazolványt, az azóta eltelt
35 év alatt 60 szakmunkás-
tanulót nevelt, tanulói közül
többen eljutottak a Szakma
Kiváló Tanulója verseny dön-
tőjéig.

Erika a szakmunkásvizs-
gával, illetve a mestervizsgá-
val nem fejezte be a szakma
elsajátítását, folyamatosan
részt vesz kiállításokon, to-
vábbképzéseken, bemutató-
kon. Az ott látottakat-hallot-
takat saját vállalkozásában is
alkalmazza. Nemcsak arra
figyel, hogy modern, korszerű
gépekkel dolgozzon, hanem
arra is, hogy az alkalmazott
anyagok a legkorszerűbbek
legyenek.

Mint minden szakma, a
kozmetikus szakma is fo-
lyamatosan fejlődik, ennek
megfelelően a legmodernebb
technológiák alkalmazása
mellett natúr, színezék és il-
latmentes anyagokkal dolgo-
zik. Mindezeknek és pontos,
precíz munkájának köszönhe-
tően nagyon rövid idő alatt ki-
alakította vendégkörét, amely
állandó, visszajáró vendégek-
ből áll.
A nagyon sok elfoglaltsá-

got jelentő szakmai munkája
mellett számára a kikapcso-
lódást a túrázás, az utazás
jelenti. Kívánjuk, hogy még
hosszú időn keresztül a tőle
megszokott magas színvo-
nalon gyakorolja ezt a szép
szakmát, és reméljük, hogy
az általa nevelt szakmunkás-
tanulók sokat át tudtak venni

szakmai tudásából, szakma-
szeretetéből, emberi tartá-
sából – a kézműves kultúra
megbecsüléséből.

Juhász Imréné
férfiszabó
Juhász Imréné Pakson

született, az általános isko-
lát Dunaföldváron végezte.
Szakmáját ő is, mint akkori-
ban legtöbben, a Vegyesipari
Vállalatnál sajátította el, az
iskolaévek után ott is maradt
a vállalatnál, és tanult szak-
májában dolgozott tovább.
Jelentős állomás volt szá-

mára – és családja számára
– az 1991-es év. Vállalkozói
igazolványt váltott, és az ak-
kor felépült Piac Téri Szol-
gáltatóházban elkezdte máig
tartó tevékenységét.
Szabósága attól vált ked-

veltté, hogy az első perctől
kezdve maximálisan a la-
kossági igények maradékta-
lan kielégítésére törekedett.
Megrendelői elégedettek és
el sem tudják képzelni, hogy
máshol rendeljenek ruhát,
végeztessenek átalakítást,
mint Juhászéknál.
Hosszú időn keresztül fér-

jével közösen dolgozott, a
betérő megrendelők nemcsak
kifogástalan munkát kaptak,
hanem egy-egy kedves, bará-
ti szót, kifogástalan kiszolgá-
lást is.
A mai rohanó világban

jó érzés bemenni egy olyan
kézműves-műhelybe, ahol
a megrendelő tudja, hogy a
mester szakmája minden fo-
gását jól ismeri, és ha ideje
van, láthatja is, hogy alakul
át az anyag inggé, ruhává,
öltönnyé. Mert egy igazi kéz-
műves nemcsak vállalkozó,
hanem alkotó is. Az igazi
méltatást azok a termékek
jelentik, amik kezei közül
kikerülnek. Legyen is ez így
még hosszú évekig ebben a
kis szabóságban is.

Kovács János vendéglős
Kovács János Pomázon

született, 1954-ben költözött
családja Sztálinvárosba. Az

általános iskola alatt zongo-
rázni tanult, első együttese
akkor alakult meg, amikor
szakmunkásképzőbe járt,
ahol esztergályos képesítést
szerzett. Csoki, hiszen ezen a
becenéven ismeri mindenki,
szakmájában csak rövid ideig
dolgozott, a hivatásos zenészi
pályát választotta. A Kohász
étterem akkori vezetőjének
kérésére alakították meg az
Anonimus együttest, amely
négy évig a Kohászban, majd
a Hangulat presszóban bizto-
sította az élőzenét.
A vendéglátás világa eb-

ben az időben szippantotta
magába Kovács Jánost, to-
vábbtanult, elvégezte az üz-
letvezetőképzőt.
A zenekar feloszlása után

a Kohász, majd a Béke étte-
remben lett üzletvezető-he-
lyettes. 1980-ban pedig a
Hangulat presszó vezetőjé-
nek nevezték ki. Nyolc év
után került át a Béke étterem-
be, ahol új üzletformát alakí-
tottak ki: a közétkeztetés, az
ala carte étterem, a diszkó, az
élőzene, a műsoros estek fel-
kapott hellyé tették a Békét.
Szolgáltatásaikkal számos
rendezvényen (Motorcsó-
nak vb, Tánc vb, vasasnap
stb.) találkozhattunk, gyer-
mekétkeztetés, munkahelyi
étterem, büfé, rácalmási köz-
étkeztetés is a profiljukba ke-
rült.
A vevői igények átalaku-

lása, a vendéglátás profiljá-
nak megváltozása miatt Cso-
kinak kényszerűen át kellett
alakítania vállalkozásuk kí-
nálatát, ma a fő profilt a köz-
étkeztetés és az ételkiszállí-
tás jelenti. Elképzeléseit nem
adta fel, továbbra is próbál-
koznak élőzenés, diszkós,
retró diszkós rendezvények-
kel, esküvők, egyéb zártkörű
rendezvények megrendezé-
sével. Sok sikert kívánunk
ezekhez, hiszen Kovács Já-
nos Csoki pályája során ilyen
színvonalas rendezvények-
kel, szolgáltatásokkal írta be
nevét a városi vendéglátás
történetébe.

Felhívás kézműveseknek
DUNAÚJVÁROS A Magyar
Kereskedelmi és Iparka-
mara (MKIK) ismét két-
fordulós pályázatot
hirdetett a „Magyar
Kézműves Remek”
elismerő cím el-
nyerésére.

A pályázat
célja a magyar
kézműve s s ég
értékeinek és
mestereinek el-
ismerése, minőségi
kézműipari termékek
bemutatása, a hazai és kül-
földi fogyasztók orientálá-
sa, a magyar termékek jó
hírének öregbítése/javítása,
a magyar kézműiparban a
hagyományőrző vállalkozói

kultúra elmélyítése, a kéz-
műves szakma rangjának
emelése, a magyar kézmű-

vesség turisztikai kí-
nálatának gazdagítá-

sa, a népi kézműves
mesterségek ha-
gyományainak
továbbéltetése.

A pályá-
zat határideje:
2018. augusz-
tus 3. A részletes

pályázati kiírás a
városi kamara hon-
lapján (www.dkik.hu)

megtalálható.
További segítséget tud

adni a sikeres pályázáshoz a
kamara Kézműves Tagoza-
tának elnöke, Fülöp Ilona a
25/501-950 telefonszámon.

A díjazottak, Erdőssy Erika, Kovács János, Erdőssy Ágnes és Juhász Imréné az elismerés átvétele után Fotó: DKIK

Életpályát
ismer el

a díj:
kiemelkedőt

alkottak

RÖVIDEN
A téma:
építőipar
DUNAÚJVÁROS ADuna-
újvárosi Kereskedelmi és
Iparkamara tájékoztató fó-
rumot szervez a 2018. janu-
ár 1-től érvényes építőipari
jogszabályok, hatósági el-
járások általános szabályai,
TSZSZ munkája a gyakor-
latban, esettanulmányok az
építőipari vitarendezésben
témakörökben, az időpont:
2018. április 24. (kedd)
14.00 óra. A 2018. janu-
ár 1-től érvényes építőipa-
ri jogszabályok, hatósági
eljárások általános szabá-
lyairól Kovács Zsolt osz-
tályvezető (Fejér Megyei
Kormányhivatal Dunaúj-
városi Járási Hivatala Épí-
tésügyi Osztály) tart előa-
dást. A Teljesítésigazolási
Szakértői Szerv munkája
a gyakorlatban, esettanul-
mányok az építőipari vita-
rendezésben címmelMáté
Miklós a TSZSZ vezető tart
tájékoztatót. A Szakértői
Szerv az építészeti-műsza-
ki tervezési, építési, kivite-
lezési szerződés teljesítésé-
ből eredő, a megrendelő, a
tervező, a kivitelező vagy
az alvállalkozó (fél) megbí-
zására szakértői véleményt
ad, ha a teljesítésigazolás
kiadása nem történt meg, a
kiadása vitás, vagy a teljesí-
tésigazolás kiadásra került,
de a kifizetés nem történt
meg. Az előadásokat kon-
zultáció, kérdések és azok-
ra válaszok követik. Az
előadás ingyenes, de előze-
tes regisztrációhoz kötött!
Kérik, részvételi szándé-
kát legkésőbb 2018. április
18-ig szíveskedjen jelezni,
a 25/502-060/0-ás gomb te-
lefonszámon vagy a dkik@
dkik.hu e- mail címen.

Google
előadás
DUNAÚJVÁROS Április
20-án, pénteken 10 órától a
Google Digital Workshop
keretében tartanak előadást
a Dunaújvárosi Kereskedel-
mi és Iparkamara székhá-
zában. Az eseményről bő-
vebben a kamara honlapján
(www.dkik.hu) adunk a ké-
sőbbiekben tájékoztatást. A
Google Magyarország tár-
sadalmi szerepvállalása je-
gyében indította útjára a
Digital Workshop országos
programot, a 2 órás, ingye-
nes előadáson bemutatják
a hazai kkv-k lehetőségeit
az online világban! A pro-
jekt célja a magyarországi
kis- és közepes vállalkozá-
sok digitális felzárkóztatása.
Tudjon meg többet egyszerű
és érthető tananyagokkal az
online tér nyújtotta lehető-
ségekről és növelje cége be-
vételeit!

Üzleti
várakozások
DUNAÚJVÁROS Elindult
az MKIK GVI 2018. áprilisi
online konjunktúra felvéte-
le. Az MKIK GVI e a vizs-
gálattal képviseli Magyar-
országot az Eurochambres
éves európai konjunktúra
vizsgálatában, amely az EU
országaiban mintegy
18 millió vállalkozás adata-
ira alapozva ad előrejelzést
az európai gazdasági kon-
junktúra várható alakulá-
sáról. A 8-10 perc alatt ki-
tölthető kérdőívet elérheti a
kamarai honlapról (www.
dkik.hu).
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