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Elfogadta a küldöttgyűlés a beszámolót, az idei tervet

HÍREK

Eredményes évet zártak
Kiválók
köszöntése
DUNAÚJVÁROS A városi kamara Szakképzési Klubja keretében kerül sor idén április 15-én, hétfőn a Szakma
Kiváló Tanulója Verseny döntőseinek, felkészítő tanárainak hagyományos köszöntésére a kamara székházában. A rendezvényen előadást tart Ruff Tamás, a Magyar Városkutató Intézet kutatási igazgatója a korunkat
jellemző IV. Ipari Forradalom
jellemzőiről.
KK

Járási fórum
a foglalkoztatásról
DUNAÚJVÁROS Járási foglalkoztatási fórum címmel
szerveznek újabb eseményt
a kamara székházában
A „DUNA-MUNKA-TOP Helyi
foglalkoztatási együttműködés Dunaújváros és a járás
területén” (TOP 6.8.2-15DU1-2016-00001) elnevezésű EU-s projekt keretében
április 24-én, szerdán fél
tíztől. A rendezvényen előadás hangzik el a Munkaerő
helyben tartásának és
térségbe vonzásának eszközei címmel. Ezt követően
a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara képviselője
ismerteti majd az átalakuló
szakképzési irányelveket.
Végül a járás munkaerőpiaci helyzetéről hallgathatnak
meg elemzést a jelenlévők.
KK

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara választott, legfőbb döntéshozó
szervezete, a küldöttgyűlés
éves rendes ülésén elfogadta a tavalyi évről szóló beszámolót, valamint az idei
tervet.
Kőhalmi Kálmán

DUNAÚJVÁROS Az írásban kiküldött beszámoló kiegészítéseként Hegyiné Tóth Noémi titkár prezentációjában
ismertette a helyi gazdasági
szerkezetet jellemző főbb adatokat. Az elmúlt években folyamatosan nő a regisztrált
egyéni vállalkozások száma,
tavaly meghaladta a kétezret,
ugyanakkor csökken a társasvállalkozásoké, jelenleg elmarad az 1900-tól. A vállalkozások döntő többsége mikro- és
kisvállalkozás, tíz nagy és
24 középvállalkozás jellemzi a város gazdaságát. Tavaly
mintegy 400 vállalkozás jött
létre, és ennél harminccal kevesebb szűnt meg. Ugyanakkor dinamikusan növekszik,
a szektor fejlődését mutatva,
az építőipari vállalkozások
száma.
A kamara titkára kitért a
Mediaworks TOP 100+400 kiadványának megyei adataiból
kinyerhető helyi gazdaságot
jellemző számokra is. A megye ötszáz legnagyobb árbevételű vállalkozásából 59 dunaújvárosi, illetve a város
közvetlen környezetébe tartozó (tehát 12 százalék). Árbevé-

Elfoglaltak a vállalkozók, a küldöttek döntő többsége mégis jelen volt az ülésen
Fotók: Hankusz Kálmán

tel tekintetében viszont ezek
a cégek harmadát teszik ki a
megye listában szereplő vállalkozásainak, export vonatkozásában ez az arány még
magasabb, negyven százalék.
Ez az adat is mutatja, hogy mi-

lyen jelentős erőt képviselnek
városunk nagy és közepes
vállalkozásai.
A beszámolóban Hegyiné
Tóth Noémi felelevenítette,
hogy a kamara két fő fókuszterülete a regisztrált vállalko-

zások, önkéntes tagok számára nyújtott szolgáltatások, illetve a szakképzés területe.
Mint kifejtette, a két fókuszterülethez kapcsolódó tevékenységek, feladatok ellátása szorosan kapcsolódik egy-

máshoz, hat egymásra, ahogy
a két terület szereplőivel, vállalkozásaival is hatékony
együttműködésben dolgozik
a kamara.
Az elmúlt évben is számos
rendezvényt tartott a kamara,
hogy a törvényi változásokról, új előírásokról, a vállalkozások eredményességét javító lehetőségekről tájékoztatást adjon. Szakmai feladataikat minden ponton a terveket,
elvárásokat meghaladó mutatókkal hajtották végre. Emellett a gazdálkodás is szabályszerűen (ahogy az ellenőrző
bizottság és a könyvvizsgáló
is megállapította) és eredményesen zajlott 2018-ban.
Az idei tervek szerint 2019ben is a kiemelkedő szakmai működés és az átgondolt, felelős gazdálkodás fogja jellemezni a városi kamarát. Fontos feladata a kamarának, hogy segítse a vállalkozások, elsősorban a kkv-k versenyképességének erősödését
(ennek kormányzati elemeiről önálló cikkünkben olvashat), illetve felkészüljön az
átalakuló szakképzési rendszerhez illeszkedő feladataira. Az idei év elmúlt időszakában is számos feladatot valósítottak meg, rendezvényen
vannak túl, így ez az év is a
tavalyihoz hasonlóan eredményesnek ígérkezik.
Látogasson el hírportálunkra!

A kkv-szektor helyzetbe hozása, fejlesztése a cél Érdemes ismerkedni a lehetőségekkel, kínálattal

Versenyképes stratégia Egy nap a karrierért
DUNAÚJVÁROS A hazai mikro-,
kis- és középvállalatok (kkv-k)
adják a magyar gazdaság gerincét, jelentik a fenntartható
gazdasági és társadalmi növekedés biztos bázisát, és a foglalkoztatásban is meghatározó szerepet töltenek be.
Kiemelt fontosságú ezen
szektor mindenkori fejlesztése, a tágan értelmezett külső környezethez történő alkalmazkodásuk támogatása, amely magában foglalja a
termelékenység és hatékonyság javítását, a külpiacra jutás lehetőségének kiszélesítését, és a vállalkozói/pénzügyi tudatosság hatékony növelését is.
Magyarország fenntartható
fejlődése szempontjából különösen fontos, hogy a jelenlegi
termelésalapú gazdaság fokozatosan tudásra és innovációra épülő gazdasággá váljon.
Tekintettel arra, hogy a hazai
kkv-szektor gazdasági teljesítményt stabilizáló, kiegyensúlyozó szereppel bír, így annak
széles körű támogatása a jövő

egyik legfontosabb kulcskérdésének tekinthető.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium gondozásában elkészült kkv-stratégia
a fenti szempontokhoz igazodik. Az ez alapján fejlesztett
támogatási, pályázati rendszer hatékony működtetése
érdekében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a
megyei kamarák is feladatokat kaptak.
A stratégia továbbra is fontos elemként, kihívásként azonosítja a kkv-k digitális felkészülését (mint ismeretes ezen
a téren már több éve elindult
a Modern Vállalkozások Programja). A kis- és középvállalkozások innovációs készségének fejlesztése is fontos feladat, elindult az innovációs pályázatokat átalakító folyamat
is, amelynek keretében februárban Dunaújvárosba is ellátogatott az Országos Innovációs Fórum. A stratégia kitér arra is, hogy sok esetben a növekedés gátja már a megfelelő humán tőke hiánya. Ennek

fontos részeleme a munkavállalók megtartása, motiválása,
fejlesztése.
Mind több kkv-nál jelent komoly kihívást a generációváltás, az utódlás kérdése. Ennek
célzott és irányított kezelésére, menedzselésére is indult
program, személyes tanácsadás. A vállalatspecifikus ismeretek átadása nagymértékben képes befolyásolni a jelenlegi vállalkozások jövőbeli
teljesítényét. Szintén tanácsadásra épülő program segíti
a kis- és középvállalkozásokat
abban, hogy be tudjanak kapcsolódni a globális értékláncokba, megjelenhessenek az
exportpiacon, hiszen a hazai
piac meglehetősen szűk, és
versenyképességüket magasabb hozzáadott értékkel, innovációval javíthassák. Fontos feladat a kkv-k pénzügyi
tudatosságát célzó szemléletformálás is, amely szintén a
program részét képezi. Érdemes tehát érdeklődni, keresni
a kamarát, figyelemmel kísérni a program elemeit.
KK

DUNAÚJVÁROS A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara évről évre együttműködő
partnerként vesz részt a DUNA-MUNKA-TOP Helyi foglalkoztatási együttműködés Dunaújváros és a járás területén
elnevezésű eu-s projekt keretében, Dunaújváros Megyei
Jogú Város önkormányzata,
a Fejér Megyei Kormányhivatal, a Dunaújvárosi Egyetem
és a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum közös munkájában megvalósuló állásbörze,
karriernap
szervezésében.
Ennek keretében a városi kamara minden évben pályaválasztás előtt álló csoportokat
visz a rendezvényre, idén öt
osztályt a Széchenyi gimnáziumból.
A cél az, hogy mielőbb gondolkodni kezdjenek azon, milyen cégnél szeretnének dolgozni, megismerjék, milyen
információk fontosak egy-egy
vállalkozásról a döntéshez, ez
már az egyetemi, szakképzési duális képzés során is jól jöhet.
KK

Előadásokon és standokon ismerkedhettek a résztvevők az ajánlatokkal
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Negyedik alkalommal adták át a Dunaújváros Kézművességéért Díjakat

Kiemelkedő életpályák elismerése

A városi kamara küldöttgyűlése előtt negyedik alkalommal adták át a Dunaújváros Kézművességéért Díjakat, amelynek idén is három díjazottja volt. Az elismerést Bazsó László elektro-lakatos, Horváth Gábor késes-műköszörűs és Rozsnyai Zoltán nyomdász vehette át. A helyi kamara által alapított díj azon kisvállalkozók, iparos emberek életpályáját ismeri el, akik kiemelkedőt alkottak egy-egy szakma, szolgáltatás helyi történetében. A Dunaújvárosban működő, több mint háromezer egyéni, illetve mikro- és kisvállalkozás közül választják ki évente azt a hármat, amely a legismertebb, illetve tevékenysége minősége, megbízhatósága alapján a legelismertebb a városban az elnökségi döntés előkészítésébe bevont személyek javaslata alapján. A díjat tehát hosszabb, több évtizedes kiemelkedő munka, gyakorlatilag egy
egész életpálya alapján adják, ez növeli annak értékét is. Az elismerést Králik Gyula elnök, Fülöp Ilona, a kézműves tagozat elnöke és dr. Kováts Miklós elnökségi tag adta át.
Fotók: Hankusz Kálmán

Fémmunka szépsége Éles kreativitás
Bazsó László 1942-ben született a Vas megyei Egyházasdarócon, ahol nyolc testvérével együtt nevelkedett. Budapesten a Közúti Gépkezelő
Vállalatnál dolgozott 1967-ig.
Itt tanulta meg a szakmát, és
itt szerzett géplakatos, lánghegesztő és ívhegesztő végzettséget. 1968-ban megnősült, és Dunaújvárosba költözött.
A Dunai Vasműben kezdett el dolgozni lakatosként.
1971-ben épített családi házat, amelyhez lakatosműhely
is tartozott. 1975-ben váltotta ki az ipart, és azóta elektro-lakatos szakmához tartozó
munkákat végez.
Ezek általában egyedi gyártású, bonyolult alakú, különleges minőségű, főként ötvözött acélszerkezetek. Munkája minősége, szakmai precízsége, időtállósága szerzett
hírnevet számára, így termékei Dunaújvároson kívül az
ország különböző területeire

is eljutottak, ahonnan évtizedek óta visszajáró ügyfélköre van.
Nehéz lenne felsorolni az évtizedek alatt elkészített munkáit, de néhány dunaújvárosi
referenciát megemlítenénk: a
református templom csigalépcsői, galériái, a Gourmand étterem és kávéház úszóteraszának pavilonjai, saválló szerkezetei, a Libra Patikai forgó ajtói, a Triumph gyár konyhájának saválló burkolatai, a terület egyéb kültéri épületei, a papírgyár csőkorlátai, más épületelemei, a Hankook Tire kamionrámpái, a Dunadaru Kft.
szerszámtárolói, a főiskola bejárati kapuja, egyedi, üvegtetőkhöz készített portálszerkezetei.
50 éve boldog házasságban
él, két lánya, hat unokája és
egy dédunokája van. Nyugdíjas kora ellenére a mai napig
aktívan dolgozik, és az elkészült munkáit büszkén mutatja családja tagjainak.

Bazsó László elektro-lakatos acélszerkezeteket készít

Horváth Gábor 1954-ben született Sztálinvárosban. Édesapja bútorasztalos volt, édesanyja pedig kereskedő. Alapfokú iskolai tanulmányait a
dunaújvárosi Szórád Márton
Általános Iskolában végezte.
Szeretett sportolni.
Kedvenc sportága az atlétika és a birkózás volt. Kislabdadobásban elért eredményeit máig sem tudták túlszárnyalni. Úttörő olimpián birkózásban döntőig jutott.
1977-ben késes műköszörűs
szakmát szerzett, ezt követően másodállásban, majd főállásban dolgozott.
Általában konyhakéseket,
különféle zsebkéseket, ollókat, manikűrollókat gyártott,
húsdaráló késeket, borotvákat
köszörült és javított. Emellett
saját tervezésű késeket, bicskákat gyártott.
Szakmai elkötelezettségét,
kreatív hozzáállását jellemzi
az is, hogy tizenegy bejegyzett találmány köthető a nevé-

hez. A nyolcvanas évek végétől árudömping árasztotta el
az országot, ez az ő piaci lehetőségeit is beszűkítette, ahogy
sok más kisiparos esetében
is törésként értékelhető ez az
időszak.
Horváth Gábor azonban
megteremtette a túlélés feltételeit, bár azóta már csak javításokkal és élezésekkel foglalkozik, viszont kiterjesztette
tevékenyégét különböző szerszámok és hajnyíró gépek javítására is. Ez magával hozta műhelye gépi és egyéb segédberendezéseinek fejlesztését is.
Jelenleg már nyugdíjasként,
de örömmel, nagy szakmaszeretettel dolgozik. Hobbija a
horgászat, amelyet, ahogy az
időjárás engedi, szabadidejében művel.
Kétszer nősült, három szép
leánya van, akik sikeresek az
életben. Amerikában, Németországban és Magyarországon élnek.

Horváth Gábor késes-műköszörűs szerszámokat is javít

Családi nyomdászat
Rozsnyai Zoltán Sztálinvárosban született 1955-ben. Gépszerelő szakmunkás bizonyítványt szerzett, majd a Magyar
Optikai Művek dunaújvárosi óragyárának nyomdájában
kezdte pályáját. Innen a Dunaújvárosi Hírlaphoz vezetett
az útja 1982-ben, ott fotóriporterként dolgozott.
Egy Regensburg közeli város nyomdájában folytatta pályáját, így családostul 1987 és
1998 között áttelepültek Németországba, ahol elmélyítette nyomdaipari ismereteit. Feleségével, Annával 1974ben házasodtak össze, három
gyermekük már felnőtt.
Két évtizede családi vállalkozásban működteti nyomdáját, a Rolling Nyomda Ház
2009 óta a Budai Nagy Antal
úton működik. A vállalkozás
indulásakor, 1997-ben Németországból egy komplett kisnyomdát telepítettek át a Béke városrészi ingatlanjukba.
Minden évben fejlesztették

gépparkjukat, s a megrendelések bővülésével költöztek át
az ipari parkba. Ekkor már alkalmassá váltak nagyobb példányszámú és színes nyomtatású kiadványok széles választékának gyártására.
A megnövekedett rendelésállomány mellett idővel komplex szolgáltatókká váltak. Kötészeti műhelyükben könyvek
restaurálását, folyóiratok bekötését, az új kiadványok teljes körű kötészetét végzik. Kiadói tevékenységükre példa a
„Gasztroséta Dunaújvárosban”
című riportkönyv, az „Eszterlánc” esszégyűjtemény, valamint a Sztálinváros–Dunaújváros Retro évről évre megjelenő falinaptár. Vállalják ajándéktárgyak feliratozását is különböző megoldásokkal.
Rozsnyai Zoltán tizennégy
éves kora óta rádióamatőr,
több nemzetközi versenyen
ért el eredményeket. A hazai
kézi-billentyűs verseny kétszeres kupagyőztese.

Rozsnyai Zoltán nyomdász: komplex szolgáltatások

