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Sikeres volt az elmúlt négy év: tovább kell vinni az értékeket

Világot érintő változások 
A Dunaújvárosi Kereskedel-
mi és Iparkamara tisztújí-
tó küldöttgyűlésén vendég-
ként részt vett dr. Parragh 
László, a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara elnöke. 
Az eseményt követően ké-
szítettünk vele interjút.

Kőhalmi Kálmán

DUNAÚJVÁROS A négyéven-
te megtartott tisztújítás egy-
ben alkalmat ad a visszate-
kintésre, illetve a következő 
időszakkal kapcsolatos ter-
vek megfogalmazására. Ez-
zel kapcsolatos kérdésünk-
re az országos kamara elnö-
ke, aki húsz éve tölti be ezt a 
pozíciót, elmondta, rendsze-
resen megkérdezik tőle: nem 
unja-e már ezt a posztot? Er-
re így szól a válasza: itt min-
den nap más. Szinte minden 
nap új kihívásokra kell re-
agálni. Ugyanakkor nehéz 
misszió megértetni a vállal-
kozásokkal, hogy a kamara 
nem kólaautomata, ahova be-
dobom a pénzt, és kijön a kó-
la. Ennél sokkal összetettebb 
rendszer. Ha sikeresek akar-
nak lenni, arra kell töreked-
niük, hogy a befolyásuk, az 
elfogadottságunk erőteljes 
legyen. Erős legyen a vállal-
kozói háttér, mert az ad erőt 
a hangjuknak. Így lehetnek 
erősek a döntéshozók előtt. 
Ezzel a vagyonnal, befolyás-
sal okosan kell élni, keresztül 
is kell vinni a döntéshozókon 
a vállalkozói elvárásokat, vá-
rosi önkormányzatokon, me-
gyei önkormányzatokon, kor-
mányzaton. Megítélése sze-
rint az elmúlt négy év ilyen 
szempontból nagyon sikeres 
volt, bár tulajdonképpen nem 
csináltak mást, mint folytat-
ták az előző évek munkáját, 
építették a rendszerüket, to-
vább erősödött a kamara.

A következő időszak is a 
megteremtett értékek tovább-
viteléről és a kihívásokkal va-
ló szembenézésről szól, bárki 
is lesz a következő időszak-
ban az országos kamara el-
nöke – tette hozzá. Nem lesz 
egyszerű időszak, hiszen a vi-
lágjárvány okozta helyzet kü-
lönbözik minden más válság-
tól, amit a ma élő nemzedékek 
megélhettek. Nem lehetett ar-
ra sem számítani, hogy a vi-
lág legerősebb, leggazdagabb 
országait ilyen durván érin-
ti a vírushelyzet, elsősorban 
az Egyesült Államok eseté-
ben. Gazdaságpolitikai pozí-
ciók változnak meg. A pandé-
mia kiváltotta humán problé-
ma teljesen másként érinti a 
gazdaságot, mint a hagyomá-
nyos gazdasági válságok.

Ugyanakkor a vírushely-
zet egy olyan időszakban ala-
kult ki, amikor gyakorlatilag 
egész világunkat átalakítja a 
technológiaváltás. A digitá-
lis technológia, a robotika, az 
energetika átalakulása, a kör-
nyezetvédelem. Nagyon látvá-
nyos ez a váltás az autóipar-

ban, ez természetesen kihat a 
beszállítókra is, széles vállal-
kozói kört érintve Magyaror-
szágon. „És nekünk rá kell ké-
szülnünk, hogy a következő 
időszakban a magyar gazda-
ságot pozicionáljuk” – hang-
súlyozta az országos kama-
rai elnök.

A kormány pontosan érti, 
hogy a gazdasági szereplők-
kel együtt kell működni. Tud-
ják, hogy erős gazdaság nél-
kül nincs erős kormányzás. 
Az együttműködésnek külön-
böző technikáit találják ki és 
működtetik. Ilyen értelemben 
az iparkamarának nagyon 

jó a pozíciója Parragh László 
szerint.

Nem tudhatjuk még, mi-
lyen változásokat hoz az 
egyes területeken a technoló-
giaváltás. Így például nagyon 
nehéz egy minimum 7-8 évig 
tartó nagyberuházás előké-
szítése, eldöntése. Hol tart 

majd az adott iparág abban 
az időszakban?

Az MKIK elnöke szerint a 
kamara kiindulópontja az le-
het, hogy minden szereplő 
más, ahogy az igényei, a le-
hetőségei és a jövője is. A ka-
marának ehhez igazodva kell 
választ adnia a maga flexibi-
lis módján. A kamara az ál-
lamigazgatás, a politikai fel-
építmény szempontjából néz-
ve még a legflexibilisebb in-
tézmény a világon szinte min-
denütt. Mindig gyorsabban 
reagálnak, még ha magukat 
néha túl lassúnak tartják is 
–  fogalmazott az elnök. Úgy 
tudnak egy nagyon erős po-
zícióra szert tenni, ha az ál-
lamigazgatásnak szállítják a 
vállalkozásoktól begyűjtött 
információkat, együttműköd-
nek, közösen alkotják meg 
a szükséges megoldásokat. 
A vírusválság kapcsán napi 
együttműködés volt a kiala-
kult helyzetben a kormány-
nyal, egy sor olyan lépést meg 
tudtak tenni, ami menthette a 
menthetőt.

A küldöttgyűlés előtt Par-
ragh László megbeszélést 
folytatott az eseményre érke-
ző Pintér Tamás polgármes-
terrel. A kamarai elnök hang-
súlyozta: együttműködésre 
van szükségük, a nyitottsá-
got abszolút mértékben érez-
te a polgármester részéről. 
Parragh László szerint Duna-
újváros egy sajátos szubkul-
túra, sok szempontból más, 
mint az ország. Az emberek 
egyenesek, amit megbeszél-
tek, amiben megállapodtak, 
az úgy van. Van egy beágya-
zott értékrend, ami mellett az 
emberek kiállnak. Pedig egy 
új városról van szó.

Az adott kamara hatékony-
sága a vállalkozásokhoz va-
ló közelségen múlik, ez meg-
látszik a dunaújvárosi kama-
ra által elért eredményeken 
is – emeli ki az MKIK elnöke. 
Ugyanakkor példaként említ 
nagy kamarát is, a Bács-Kis-
kun megyei kamara létreho-
zott városi kamarai egysége-
ket, és nagyon jól szervezett 
kamarává váltak. A sikeres-
ség számos benchmarking 
adaton lemérhető, a szerve-
zettségen, a Széchenyi Kár-
tyán, az üzleti kapcsolatfel-
vételeken, a duális képzés 
különböző számain. Ezekből 
„vállalatvezetőként” le tudja 
vonni a következtetést az em-
ber, mennyire sikeres az adott 
kamara – fogalmazott Par-
ragh László. Minden területi 
kamara önálló szereplő, azon-
ban, hogy minél sikeresebbek 
legyenek, az az egész kamarai 
rendszer számára fontos. Hi-
szen, ha az országos kamara 
elnöke elmegy tárgyalni a mi-
niszterelnökkel, mögötte egy 
egységes erőnek kell állnia, 
hogy azt mondhassa, a gazda-
ságot képviseli. Az MKIK el-
nöke szerint Dunaújvárosban 
összeállt a helyi gazdaságot 
képviselő csapat.

Parragh László: „erős gazdaság nélkül nincs erős kormányzás”   Fotók: SzZsE 

Képzés gyakorlati 
oktatóknak 
DUNAÚJVÁROS Dunaújváro-
si Kereskedelmi és Iparkama-
ra a szakképzési törvényben 
meghatározott feladataként 
2020. augusztus 28-ai kez-
déssel ismét gyakorlati okta-
tói képzést és vizsgáztatást 
szervezett támogatott formá-
ban. A programon tizenketten 
vesznek részt. A gyakorlati 
oktatói képzés és vizsga cél-
ja, hogy a duális szakképzé-
si rendszer keretében a gya-
korlati képzést folytató szer-
vezeteknél a tanulókkal okta-
tóként foglalkozó szakembe-
rek egységes követelmény-
rendszer alapján legyenek fel-
készítve a tanulóképzéssel 
kapcsolatos oktatói, gyakor-
latvezetői tevékenység minő-
ségi, magas szintű, a mai kor 
követelményeinek és kihívá-
sainak megfelelő ellátására. 
A mestervizsgával rendelke-
zők mentesülnek a gyakorla-
ti oktatói képzés alól, illetve 
azok, akik szakirányú felső-
fokú végzettséggel és két év 
szakmai gyakorlattal, bármi-
lyen felsőfokú végzettséggel 
és 5 év szakmai gyakorlat-
tal rendelkeznek, illetve ren-
deletben meghatározott mi-
nőségi vendéglátóipari egy-
ségben folytat gyakorlati kép-
zést, vagy már betöltötte hat-
vanadik életévét. A képzés öt-
ven óra, amely elméleti ala-
pozó képzést és háromnapos 
érzelmiintelligencia-tréninget 
tartalmaz. Az elméleti ismere-
tekről online vizsgán kell szá-
mot adniuk a résztvevőknek, 
a program október 2-án gya-
korlati vizsgával zárul.

Mesterképzés 
kezdődött
DUNAÚJVÁROS Támogatott 
mesterképzés és vizsgázta-
tás indult a helyi kamara szer-
vezésében augusztus 28-án, 
amely már a hatodik a város-
ban. A programon tízen vesz-
nek részt támogatott formá-
ban, tehát nyolcvan százaléka 
a költségeknek a támogatás 
összege. Egy szakember pe-
dig önköltségesen vesz részt 
a vizsgán. A mesterképzést a 
jelentkezések alapján most 
kéz- és körömkozmetikusok-
nak szervezték. A mestervizs-
ga célja, hogy biztosítsa a ma-
gasabb szakmai minősítés el-
érésének lehetőségét, a ta-
nulók képzéséhez szükséges, 
magas szintű szakmai és pe-
dagógiai ismeretek elsajátítá-
sát, a vállalkozás indításához, 
sikeres működtetéséhez szük-
séges ismeretek elsajátítását. 
A vizsgákra a tervek szerint 
novemberben kerül sor.

HÍREK

DKIK-tisztségviselők névsora a tisztújítást követően
Elnök: Králik Gyula (Materiál 
T+T Kft.)
Általános alelnök: Kis Attila 
(De Plano Kft.)
További elnökségi tagok: ipa-
ri tagozat elnöke Vass Zoltán 
(Ferrobeton Zrt.), kereskedel-
mi tagozat elnöke Horváth At-
tila (Gasztro-Life Kft.), kézmű-
ves tagozat elnöke Fülöp Ilona 
(egyéni vállalkozó), Tarány Gá-
bor (DAK Acélszerkezeti Kft.), 
Vass Jenő (Hamburger Hungá-
ria Kft.).
Ellenőrző bizottság: Matuss Pé-
ter (ISD Dunaferr Zrt.), Németh 
Ferenc (Dutrade Zrt.), Szabolcs 
Márta (ISD Kokszoló Kft.)
Etikai bizottság: Szabó Gyula 
(Reál-Száll Bt.), dr. Bozsits At-
tila (L-Tér Stúdió Kft.), Urbán 
László Imre (Momert Zrt.), dr. 
Bocsi Andrea (egyéni vállalko-
zó), Palkovics Katalin (Dunaúj-
városi Kegyelet Kft.).

A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara (MKIK) elnökségé-
ben négy fő képviseli a Duna-
újvárosi Kereskedelmi és Ipar-
kamarát:
Králik Gyula (Materiál T+T Kft.), 
Kis Attila (De Plano Kft.), Vass 
Zoltán (Ferrobeton Zrt.), Hor-
váth Attila (Gasztro-Life Kft.)
Országos tisztségeknél az aláb-
bi személyekre történt jelölés:
MKIK-elnök: dr. Parragh László,
MKIK általános alelnök: Mik-
lóssy Ferenc (Hajdú-Bihar Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke).
Ipari tagozati küldöttek: Krá-
lik Gyula (Material T+T Kft.), 
Vass Zoltán (Ferrobeton Zrt.), 
Tarány Gábor (DAK Acélszer-
kezeti Kft.), Urbán László Imre 
(Momert Zrt.), Vass Jenő (Ham-
burger Hungária Kft.), Roy Ka-
talin (Hankook Tire Kft.), Ne-
mes Zoltán (Kine-Bau Kft.), Ma-

tuss Péter (ISD Dunaferr Zrt.), 
Szécsenfalvi Zsigmond (Du-
nagép Zrt.), Kovács Márta (Klí-
ma-Komp Kft.).
Kereskedelmi tagozati küldöt-
tek: Horváth Attila (Gasztro-Li-
fe Kft.), dr. Bozsits Attila (L-Tér 
Studió Kft.), Grábics Gábor
Ferenc (Corner Trade Kft.), dr. 
Bocsi Andrea (dr. Bocsi
Andrea Turisztikai Kft.), Kis
Attila (De Plano Környezet-
védel mi és Kereskedelmi Kft.), 
Szente Tünde (egyéni vállalko-
zó), Máriás József (Máriás Nyi-
na egyéni vállalkozó).
Kézműves tagozati küldöttek: 
Fülöp Ilona (egyéni vállalko-
zó), dr. Kováts Miklós (Quint-Ex 
Bt.), Szabó Gyula (Reál-Száll 
Bt.), Palkovics Katalin (Duna-
újvárosi Kegyelet Kft.), Kumin-
ka Józsefné (Mérleg Számvite-
li Kft.), Nagyné Kaszás Éva (7let 
2011 Bt.).
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Negyedik ciklusát kezdi a városi kamara elnökeként

Csapatként dolgozva
Králik Gyula, a dunaújváro-
si iparkamara újraválasztott 
elnöke szerint a szervezet 
tisztségviselői, akiknek dön-
tő többségét egyhangú sza-
vazással választották újra, 
egy csapatként dolgoznak a 
helyi gazdaság fejlődésén.

Kőhalmi Kálmán

DUNAÚJVÁROS Az elmúlt há-
rom ciklusban szerencséjük is 
volt, fogalmaz a helyi kamara 
elnöke, a gazdaság megfelelő, 
hatékony fejlődésnek indult, 
és ezt a gazdasági szereplők 
is így érzékelték. Amikor el-
ső ciklusát kezdte, kezdődött 
a 2008-as gazdasági válság. 
Utána olyan fejlődés indult be, 
amit hamar megéreztek a leg-
kisebb gazdasági szereplők is. 
A mai teljesen más jellegű vál-
ság, amelyben számos szek-
tor került nehéz helyzetbe, az 
újraindulás, felívelés lassabb 
lesz, mint a 2008-as esetében. 
Most két számjegyű a vissza-
esés hazánkban. Minden terü-
leten érződik a válság, és min-
denki meg fogja érezni. Lehet, 
hogy négy évig is el fog húzód-
ni, tehát akár a most kezdő-
dött ciklusuk végéig. Nagyon 
nehéz időszak elé néz a térség 
gazdasága és a kamara is.

A tizenkét év alatt az együtt-
gondolkodás, a sikerre törek-
vés jellemezte egyre inkább a 
kamara tisztségviselőit. Mun-

kát vállalnak kamarai tiszt-
ségviselőként, segítik a ka-
mara tevékenységét, társadal-
mi funkciót töltenek be, és a 
szabadidejükből, nagyon drá-
ga menedzsment idejükből a 
kamarára áldoznak, pusztán 
csak azért, hogy ennek a tér-

ségnek a gazdasága erős le-
gyen, tovább növekedjen. Ha 
valakik tudnak tenni a térség-
ben a bizalmatlanság ellen, az 
összefogásért, az együtt gon-
dolkodásért, akkor ezek a ka-
marai tisztségviselők – fogal-
mazott Králik Gyula. Amikor 

a választás volt, meglepő volt 
számára, hogy a tisztségvi-
selőkre egyhangú szavazások 
történtek. Utólag végiggondol-
va megítélése szerint ez egy jó 
dolog, hiszen azt igazolja, csa-
patként tudnak együtt dolgoz-
ni, és ez fontos sikertényező. 
Ebben a gazdasági válságban 
különösen fontos az ilyen jel-
legű együttműködés.

A városi kamara is szerepet 
játszott a vírushelyzetre na-
gyon gyorsan reagáló orszá-
gos kamara felméréseiben, az 
elküldött adatokról visszajel-
zést is kaptak, így meg tudták 
ítélni, hogy ezek az adatok jól 
fedték valóságot. A válságban 
különösen felértékelődött a te-
rületi kamarák azon szerepe, 
hogy közvetítsék a döntésho-
zók felé a helyi gazdasággal 
kapcsolatos jelzéseket. És az 
is beigazolódott, hogy ezt a 
szerepüket jól látják el.

Számos feladat értékelődött 
fel ebben a helyzetben a ka-
maránál, hatalmas az érdeklő-
dés a Széchenyi Kártya Prog-
ram támogatott új hiteltermé-
kei iránt, megújul a szakkép-
zés rendszere, a válságban 
vélhetően a kamaráknál elér-
hető vitarendezési megoldá-
sok iránt is nőhet az igény. És 
emellett is még számos új ki-
hívás vár a kamarára a követ-
kező nehéz időszakban, hang-
súlyozta a városi kamara el-
nöke.

Hatékonyabbá 
vált szervezet
DUNAÚJVÁROS Kis Attila har-
madik ciklusát kezdi meg az 
elnökségben, másodjára vá-
lasztották általános alelnök-
ké, operatív feladatokat lát el.

Fontos feladatot jelent szá-
mára a három tagozat közötti 
koordináció, a kapcsolattartás 
a szakképzés terén az oktatá-
si intézményekkel, az egye-
temmel. Szintén hozzá tarto-
zik a különböző megbeszélé-
seken felmerült témák mene-
dzselése. Ezt a területet lehet-
ne megítélése szerint újabb 
elemekkel kiegészíteni, fej-
leszteni.

Az operatív tevékenysége 
során szorosan együttműkö-
dik a kamara munkatársaival. 
Három éve hosszú kiválasztá-
si folyamat során vettek fel új 
munkatársakat távozók helyé-
re, jobban sikerült elosztani a 
kamarai területek feladatait, a 
közben érkezett új feladatokat. 
Kis Attila úgy ítéli meg, ez a 
szervezetfejlesztés – amely 
együtt járt a munkatársak te-
rületekhez igazodó képzése-
ivel, tanfolyamaival – elérte 
célját. Azóta stabil, jól képzett 
munkaerő alkotja a kamara 
munkatársi gárdáját.

A hatékony működés min-
den területen követhető az 
egyes feladatokat jellemző, or-
szágos szinten a legjobbak kö-
zé sorolható statisztikai ada-
tok alapján. A gazdálkodás, 
működés mindenben megfe-

lel az előírásoknak, ezt az el-
lenőrzések, különböző vizsgá-
latok is igazolták. Az elmúlt 
ciklusban az összes szüksé-
ges szabályzat átdolgozásra 
vagy kidolgozásra került, hi-
szen több új jogszabály is elő-
írt ilyet, hogy csak az adatke-
zelés területét említsük.

A szakértői testület kialakí-
tását lehetne megítélése sze-
rint hangsúlyosabbá tenni, 
különböző területekre olyan, 
akár külső szakembereket ta-
lálni, akik saját területükön 
segíthetnek például egy terve-
zett jogszabály véleményezé-
sében, gördülékenyebbé téve 
ezeket a folyamatokat.

Megteremtődtek a stabil alapok a következő esztendőkre a tagozati elnökök véleménye szerint

Erősödő együttműködés a helyi vállalatok között
DUNAÚJVÁROS Az ipari, keres-
kedelmi és kézműves tagozat 
elnökei már több ciklust töltöt-
tek ebben a pozícióban, az el-
múlt időszak értékelését, ter-
veik ismertetését kértük tőlük.

Vass Zoltánt, a Ferrobeton 
Zrt. vezérigazgatóját harma-
dik ciklusra választották meg 
az ipari tagozat elnökének. Az 
eltelt évek során az egyik leg-
főbb prioritásnak azt tartotta, 
hogy a városi kamarának ki-
egyensúlyozott működést biz-
tosító financiális háttere le-
gyen. Soha nem terveztek mí-
nuszos költségvetést. A  ka-
marának megfelelő pénzesz-
közök állnak rendelkezésé-
re egy komoly válság túlélé-
sére is. Régóta foglalkoznak a 
kamarai székház kérdésével, 
sok lehetőséget megnéztek, a 
stabil pénzügyi alapok ezen a 
téren is lehetőséget kínálnak 
egy kedvező megoldásra.

Bevétel szempontjából a vá-
rosi kamaránál komoly tételt 
jelentenek a megfelelő gaz-
dasági erővel rendelkező na-
gyobb ipari vállalatok önkén-
tes tagdíjbefizetései. Ez helyi 
sajátosság, ez egy ipari város, 
és kifejezett pozitívum, sze-
retnék ezt a továbbiakban is 
megőrizni, sőt, a kört bővíte-
ni. Vannak olyan cégek, vál-
lalatok, amelyek alapvetően 
a tevékenységüket a régióban 
vagy a városban is végzik, de 
egyéb okokból nem Dunaúj-
városban vannak bejelentve. 
Ezeket is integrálni lehetne 
a városi kamarába, önkéntes 
vagy pártoló tagként szintén 

részt tudnának venni a kama-
ra működésében.

A jövőre vonatkozóan a ta-
gozati elnök szeretné a koráb-
ban elindított Vállalatvezetői 
Törzs asztalhoz hasonló rend-
szeres találkozókat életre hív-
ni. Élénkítve, szorosabbá téve a 
helyi cégek közötti kapcsolato-
kat, erősítve a térség lobbiere-
jét. Szeretné ezekbe a rendsze-
res megbeszélésekbe bevonni 
az önkormányzatot is, hogy az 
itt működő vállalkozások helyi 
gondjait megvitathassák.

Vass Zoltán nagyon fontos-
nak tartja a kamara szakmai 
képzésekben betöltött szere-
pét, azt, hogy a változó jog-
szabályi környezetben is a ko-
rábbi magas színvonalon tud-
ják ezt ellátni a városban. Azt 
is fontosnak gondolja, hogy el-
induljanak olyan képzések, 
amelyek kifejezetten egy adott 
cég igényeihez igazodnak, te-
hát nem a hivatalosan elis-
mert képzettségek megszerzé-
se a célja. 

A városi kamara szervezett-
sége kifejezetten jó a tagozati 
elnök szerint. Szeretné, hogy-
ha a közepes és nagyvállalatok 
tekintetében ez a szervezett-
ség még jobb lenne. A kama-
ra eddig is igyekezett szolgál-
tató kamara lenni. A nagyobb 
vállalatok által biztosított hát-
tér lehetőséget nyújt a kisvál-
lalkozások számára is, hogy 
jobb szolgáltatásokat kapja-
nak, egymásra találjanak, és 
megfelelő lobbierővel bírjanak 
akár a helyi, akár megyei vagy 
országos szinten.

Horváth Attilának a mos-
tani lesz a negyedik négy-
éves ciklusa az elnökség tag-
jaként, a kereskedelmi tago-
zat elnökeként. Az elmúlt idő-
szak kiemelkedő eredményé-
nek tartja a gazdálkodás, a sta-
bil működés megalapozásán 
túl, hogy kialakult egyfajta 
együttműködés a különböző 
szakmákat képviselő helyi vál-
lalkozások között. Ebben nagy 
szerepet játszottak például a 
sikeres mesterképzések, újab-
ban pedig a gyakorlati kép-
zések. Az ezeken részt vevő 
szakemberek között a képzést 
követően is megmaradt a kol-
legiális együttműködés, és ez 
jót tesz az adott szakma helyi 
eredményességének is.

Emellett több témában is kö-
zösen hallatták a hangjukat a 
helyi vállalkozások reprezen-
táns képviselői, például ami-
kor a szervizdíj bevezetését 
véleményezték a városi ven-

déglátó vállalkozások, vagy 
amikor a kereskedelem-ven-
déglátás egészét érintően az 
online pénztárgépek beveze-
tésével kapcsolatban sikerült 
elérni, hogy az átállás akkor 
történjen meg, amikor már 
mindenki felkészülhetett rá. 
Számos más területen is sike-
rült képviselni a városi vállal-
kozói elvárásokat is az MKIK 
kereskedelmi kollégiumában 
a tagozati elnöknek.

A helyi vállalkozók között 
erősödő együttműködés to-
vábbi példája a vállalkozók 
bálja, amelyet idén már tize-
dik alkalommal szervezett 
meg a kamara. Ez a sorozat 
igen ritkának számít a hazai 
területi kamarák esetében. 
Ezen az eseményen adják át 
az Év vállalkozása díjakat, ez 
az elismerés – ahogy a Duna-
újváros Kézművességéért díj 
is, amellyel több elismert ven-
déglátót is díjaztak – sokat 

tesz a helyi vállalkozói közös-
ség építése érdekében.

Horváth Attila azt is kieme-
li, hogy az elnökség törekvései 
csakis a kamara munkaválla-
lóinak megfelelő szakmaiság-
gal végzett munkája által va-
lósulhatnak meg, a társadal-
mi megbízatás teljesítéséhez 
a saját vállalkozásukért dolgo-
zó, elfoglalt üzletemberek er-
re mindig támaszkodhatnak.

Fülöp Ilona alakulása óta 
tagja a városi kamarának, 
éveken keresztül az elnökség-
nek is. Idén ismét a kézmű-
ves tagozat elnökének válasz-
tották. Így közvetlenül láthat-
ta azt a hosszú utat, tapasztal-
hatta meg azt a fejlődést, amit 
a városi kamara bejárt.

A kézműves tagozat sok 
központi és helyi rendezvény-
re juttatta el a tagjait. Szép ha-
gyományőrző rendezvények 
az országos kamara szervezé-
sében a Kézművesség ezer éve 

a Kárpát-medencében, vagy a 
Kézműves Remek Pályázat és 
a kapcsolódó kiállítás – ezen 
helyi vállalkozások is kaptak 
korábban kiemelkedő elisme-
rést –, aminek újdonsága lesz 
az idei évben, hogy már al-
bum formájában is láthatóak 
lesznek a legszebb kézműves 
alkotások.

Dunaújvárosban már hagyo-
mánnyá vált, hogy helyi kez-
deményezésre minden évben 
átadják a Dunaújváros Kéz-
művességéért díjakat. Üröm 
az örömben, hogy ezeknek az 
emberségből és mesterségből 
példát mutató mesterembe-
reknek alig-alig van utánpót-
lásuk, a hagyományos kézmű-
ves szakmák némelyike las-
san feledésbe merül, kihal.

Terveik között szerepel, 
hogy rendezvényeikkel minél 
több új kézművest tudjanak 
megszólítani, hogy a különbö-
ző pályázatoknak legyen utóé-
letük: a kamarai hálózat párt-
fogolja a sikeres kézművese-
ket. Szeretnénk megtalálni a 
kézműves termékek turiszti-
kai hasznosításának lehető-
ségeit is. Nyitott, látogatha-
tó kézműves műhelyeket ter-
veznek bemutatni az érdeklő-
dőknek, a turistáknak, a fiata-
loknak. Ez utóbbi segíthet az 
utánpótlás-nevelésben is. Fel-
merült a Borúthoz hasonlóan 
egy Kézműves Út megalkotá-
sa is, ami piacot teremtene a 
helyi kézművesek számára 
is. Tehát elképzelés, terv, ötlet 
van bőven, ami alapot adhat a 
következő évek munkájához.

Králik Gyula, a dunaújvárosi iparkamara újraválasztott elnöke
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