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Laborakkreditáció
Idén 25 éve annak, hogy akkreditált vizsgálóhelyként mű-
ködnek a vállalati laboratóriumok. Az idei évben zajlik a 
vizsgálati és kalibrálólaboratóriumok akkreditálása újabb 
ötéves periódusra. Mindeközben olyan érdekes megbízá-
sok adódnak, mint például a Lánchíd felújításához kapcsoló 
anyagvizsgálatok.

2. oldal

Emberek a hálózat másik végén
A DUNAFERR-ben kétezer működő számítógép segíti a 
munkát, a termelésről tizenötezer mérőpont szolgáltat fo-
lyamatosan adatokat. Az IT Igazgatóságon negyvennyolc, a 
folyamatirányításban hetvennyolc kollégánk napi munkája 
eredményezi azt, hogy rendben működjön minden.

4. oldal

A természet csodái
Idén is sok-sok remek képet küldtek be olvasóink a Du-
naferr Magazin pályázati felhívására. Ebben a hónapban a 
magazin címlapjára is a pályázatra beküldött alkotás került, 
gratulálunk a képet készítő nagyolvasztóműs kollégánknak, 
Somogyi Lajos Gábornak. A fotókból válogattunk összeállí-
tásunkban.

8. oldal

Kohászportrék sikere
Bahget Iskander nemzetközi hírű fotóművész 50 évvel ezelőtt 
diákként került Szíriából Magyarországra, Dunaújvárosban 
szerzett alakítástechnológus üzemmérnöki, majd mérnök-
tanári diplomát. A Dunai Vasműben készített kohászportré-
ival egy országos fotópályázat első díját nyerte el.

10. oldal

AZ ISD DUNAFERR DUNAI VASMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAPJA
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AKTUÁLIS

Idén éppen 25 éve 
annak, hogy akkreditált 
vizsgálóhelyként 
működnek a vállalati 
laboratóriumok. Ez idő alatt 
több jelentős szervezeti 
változás is történt, 
jelenleg a DUNAFERR 
Labor Nonprofit Kft. 
szervezetében, a Vizsgáló- 
és Kalibrálólaboratóriumok 
Üzletág keretein 
belül folytatják a 
tevékenységüket. Az idei 
évben zajlik a vizsgálati és 
kalibrálólaboratóriumok 
akkreditálása újabb ötéves 
periódusra. 

Mint azt Bocz 
András ügyve
zető megjegyez
te, az akkreditá
ció elnyerésének 
éve, 1996 óta is 
folyamatos szakmai fejlődés jel
lemzi a szakterületet, s időköz
ben a DUNAFERR számára vég
zett vizsgálatok mellett növekvő 
számban dolgoznak  külső meg
rendelők részére is. Jól képzett, 
elkötelezett kollégák, a rendelke
zésre álló anyagi források függ
vényében folyamatosan fejlesz
tett vizsgálati infrastruktúra, 
széles körű hazai és nemzetközi 
kapcsolatrendszer – talán ezek 
a sikeres működés legfontosabb 
tényezői. (Lásd írásunkat lapunk 
6. oldalán – a szerk.) 

Kovács Krisz
ti na minőség
irányítási ve
zető elmond
ta, hogy a tava
lyi évben kiemelt 
minőségcélként 
tűzték ki mindkét laboratóri
umnál az új MSZ EN ISO/IEC 
17025:2018 szabványra való 
áttérést, valamint az akkredi
tált műszaki területek bővíté
sét, melyet sikeresen teljesítet

tek. A tavalyi évben az MSZ EN 
17025 szabvány sikeres verzió
váltása mellett felügyeleti au
dit is zajlott a társaságnál, va
lamint az idei évben mindkét 
laboratórium újraakkreditálási 
eljárásai vannak folyamatban. 
A kalibrálólaboratórium ese
tében már sikeresen lezárult 
ez a folyamat, a vizsgálólabo
ratórium területén pedig szep
tember végén kerül majd sor 
a helyszíni szemlére. Egyegy 
ilyen, ötéves időtartamra szó
ló akkreditált státusz fenntar
tása komoly folyamatos felké
szülési munkát követel meg a 
laboratóriumoktól. A Nemzeti 
Akkreditáló Hatóság (NAH) 
a ciklus alatt három alkalom
mal végez felügyeleti eljárást, 
vizsgálva, hogy az akkreditált 
megfelele az akkreditálás kö
vetelményeinek. Az irányítá
si rendszer esetében főként a 
dokumentumokat, valamint a 
főbb eljárásokat vizsgálják az 
auditorok. A szakterületek
nek pedig ilyenkor bizonyí
taniuk kell, hogy megfelelő
en felkészültek bizonyos vizs
gálatok, kalibrálások meghatá
rozott feltételek szerinti elvég
zésére. Egy ötéves ciklusban 
rendszeresen, minden egyes 
vizsgálati vagy kalibrálási szol
gáltatás tekintetében fel kell 
mutatni legalább egy megfe
lelt részvételi eredményt ha
zai vagy nemzetközi jártassá
gi vizsgálatban, összemérés
ben. Bizonyítaniuk kell a vizs
gálatokat, kalibrálásokat végző 
munkavállalók kompetenciá
ját, azaz a tevékenység elvég
zéséhez szükséges felkészült
ségüket, melyet  az ide érkező 
minősítők személyes interjúk 
keretében vizsgálják. Egyegy 
konkrét vizsgálati, kalibrálá
si folyamatot is áttekintenek 
az árajánlattól az eredmény 
kiadásáig teljes folyamatában. 

A pandémiás helyzetre való 
tekintettel az elmúlt egy évben 
az akkreditálási eljárások hely
színi szemléje során a szemé
lyes jelenlét mellett a távérté
kelés is megjelent, ahol Skype, 
illetve Microsoft Teams prog
ramok segítségével kommuni
káltak az auditorok a vizsgált 
területek szakembereivel.

Pozitív tapasztalat volt az 
újraakkreditálási folyamat so
rán, hogy a hatóság sokkal gyor
sabban, dinamikusabban dol
gozott, mint a korábbi években 
– jegyezte meg Szabó Gábor, 
a kalibrálólaboratórium veze
tője. Miután az idei már a so
kadik akkreditálási folyama
tuk volt, kollégáival együtt szá
mos tapasztalat birtokában tud
tak felkészülni az eljárásra. Ami 

kisebb nehézsé
get okozhat egy 
ilyen folyamat
ban, az a minő
sítők személyé
nek cserélődése, 

ami által megjelenik a szubjek
tivitás, mint tényező. Ilyen eset
ben általában módosítási igé
nyekkel lép fel a hatóság képvi
selője, ami a vizsgált területen 
dolgozó szakemberek számá
ra nyilvánvalóan többletmun
kát jelent. 

A laboratórium vezető
je kiemelte, hogy a vállalat je
lenlegi gazdasági helyzetében 
alaposan meg kell fontolni
uk, hogy mely területekkel je
lentkeznek akkreditációra, hi
szen a felkészülés költségigé
nye sem elhanyagolható té

Sikeres akkreditáció után  
újabb terület megmérettetése

 A LÁNCHÍD FELÚJÍTÁSÁHOZ IS VÉGEZ ANYAGVIZSGÁLATOKAT A DUNAFERR LABOR NONPROFIT KFT.
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nyező. A kalibrálólaboratórium 
esetében az akkreditáció a jú
lius 29én kelt okirat tanúsá
ga szerint sikeresen lezajlott, 
a laboratórium így 2026 jú
liusáig továbbra is akkredi
tált kalibrálóhelyként működ
het. A hatóság szakemberei ez
úttal is a pozitívumok között 
tették szóvá, hogy a nagy múltú 
dunaferres laborban a kollégák 
magas fokú szakmai kompeten
ciákkal rendelkeznek minden 
mérésterületen, és a viszony
lag kis személyi állományhoz 
viszonyítva a mérési terület és 
a mérőeszközök skálája is igen 
széles. Ebből a szempontból az 
ország legjelentősebb laborató
riumai között tartják számon a 
DUNAFERR Labor Nonprofit 
Kft.t.

A vizsgálati terület szep
temberi újraakkreditálására 
készülve beszélgettünk a 
szakterület veze tőjével, Kon
dorosi Gabriella környe zet
védel mi és kémiai anyag vizsgáló 
főosztályvezetővel. A szakem
ber megjegyezte, hogy ha egy

egy új vizsgálati 
területet szeret
nének akkredi
táltatni, az min
den esetben ko
moly felkészü

lést igényel a laboratóriumtól. 
Mivel környezetvédelmi terüle
ten is végzik vizsgálataikat, gya

kori, hogy évről évre változnak 
a vizsgálati leírások, az eszköz
igény, a mérési határok, és eze
ket folyamatosan nyomon kell 
követniük. Meg kell felelni a ve
vői elvárásoknak, ami az esz
közállomány és a kollégák szak
mai kompetenciáinak folyama
tos fejlesztését igényli. A jelen
legi helyzetben ezt egyáltalán 
nem egyszerű megvalósítani, 
de a DUNAFERR Labor Kft. 
ügyvezetésének támogatását 
bírva, megpróbálnak az anya
gi lehetőségekkel minél hatéko
nyabban élni. 

A pandémia időszaka alatt 
továbbképzéseken, szak

mai konferenciákon, web iná
riumokon is részt vettek ah
hoz, hogy szakmai tudásuk 
naprakész maradhasson. 

A főosztályvezető el mondta, 
hogy az elmúlt hónapokra, illet
ve a tavalyi évre visszatekintve 
az látszik, hogy a pandémiás 
helyzet ellenére sem csökkent a 
megbízásaik volumene. A külső 
piaci megrendelések a legkü
lönbözőbb területekről érkez
nek. A vendéglátóipari egysé
gek újranyitásával nagy szám
ban kértek tőlük például ivóvíz 
mintavételeket és vizsgálato
kat, de fürdővízből is végeztek 
mintavételeket a strandszezon 
indulásával. A társaság számá
ra jelenős projekt az idei évben 
a Lánchíd felújításával kapcso
latos anyagvizsgálatok elvég
zése. Itt folyamatosan érkez
nek a feladatok, amelyek sike
res teljesítésével tovább öreg
bíthetik hírnevüket a válla
lat negyedszázada akkreditált 
laboratóriumai.

A DUNAFERR Labor Non
profit Kft. az ország egyik leg
jelentősebb akkreditált labo
ratóriumaként az ISD DUNA
FERR számára végzett tevé
kenység mellett a teljes szol
gáltatási területen számos, a 
vállalatcsoporthoz nem tar
tozó gazdasági társaságnak is 
szolgáltat.

Sz. I.

32021. augusztus



GYÁRI ÉLET

Míg régen sokszor a 
kávéfőző bekapcsolásával 
indult egy-egy irodai 
munkanap, jó ideje már a 
számítógépek kerültek az 
első helyre. Rutinunk része 
a gombnyomás, a képernyő 
pásztázása, rákapcsolódás 
a hálózatra, az e-mail fiók 
megnyitása. 

A DUNAFERRben kétezer 
működő számítógép segíti a 
munkát, a termelésről tizen
ötezer mérőpont szolgáltat fo
lyamatosan adatokat, több 
száz kilométer hosszú kábel
rendszerrel összekötve. Au
tomatikusnak tűnik a háló
zat működése, miközben az IT 
Igazgatóságon negyvennyolc, a 
folyamatirányításban hetven
nyolc fő napi munkája eredmé
nyezi azt, hogy rendben mű
ködjön minden.

Közösség a rendszerben
Ha belegondolunk, a folyama
tos fejlesztések révén még ma 

is új ismerethal
maznak tűnik az 
informatika, pe
dig Kiss Tibor, 
az IT Igazgató
ság megbízott ve
zetője is már csaknem harminc 
éve, 1992ben kezdett dolgozni 
a vállalat informatikai részlegé
nél, mint szervizmérnök. Ösz
töndíjasként villamosmérnöki 
diplomát szerzett, és végigjárta 
a ranglétra összes fokát:

– Kezdetben számítógé
peket javítottam. Nincs olyan 
pontja a gyárnak, ahová ne ta
lálnék oda, illetve ne lenne ott 
ismerősöm. Elégedett vagyok a 
pályámmal, a karrierem min
den lépcsőjén jól éreztem ma
gam. A maga módján izgalmas 
minden terület. Csapatunk az 
évek során egy nagyvállala
ti rendszert épített ki, amely
ben az üzleti típusú adatáram
lás mellett a termeléstámo
gatás, valamint a minőségi 
gyártáshoz szükséges szakér
tői rendszerek is megtalálha

tók. A mérnökeink olyan in
formatikusok, akiknek min
denhez kell érteniük: számí
tógéphez, programokhoz, 
monitorhoz, nyomtatóhoz, ká
belhálózathoz, mérőműsze
rekhez. Igazgatóságunkon fej
lesztők, üzemeltetők, hiba
elhárítók dolgoznak, mi mű
ködtetjük a DUNAFERR tele
kommunikációs rendszerét is. 
Az üzemekben dolgozó infor
matikus kollégák pedig folya
matirányítással, automatizá
lással, szakértői mérőrendsze
rek üzemeltetésével foglalkoz
nak – foglalja össze szerteága
zó tevékenységüket. 

Beszélgetésünk a techni
ka fejlődésére terelődik, hi
szen harminc éve még szala
gok, kártyák és társaik tárolták 
az adatokat.

– Látványos a technikai 
eszközök „összezsugorodá
sa”. Kezdetekben az egész ter
met megtöltötték a szerverek, 
mára ez a két gép az akkori tu
dás többszörösét tudja – mu

tat két, hűtőszekrény magassá
gú oszlopra.

– Minden központi kiszol
gáló eszköznek megtalálha
tó a „tükörképe” is, a biztonság 
miatt.

Láthatom a tűzbiztonsági 
eszközöket, megértem a köz
pont zsiliprendszerét, a kár
tya érintésére nyíló ajtókat. Itt 
a légy sem járhat szabadon, zárt 
munkahelynek tűnik. 

– Itt nem egyszemélyesek a 
feladatok, egymást támogatva, 
segítve kell minden nap helyt
állni. Összetartó közösség dol
gozik együtt, huszonnégy órás 
készenléttel, igazodva a gyár 
működéséhez – jegyzi meg. 

Hangok  
a telefonvonalban
Természetes, hogy ha a Vas
műben gondunk van a számí
tógéppel, akkor segítséget kér
hetünk telefonon. A HelpDesk 
részlegen dolgozók hangját le
het, hogy ismerjük ugyan, de az 
utcán elmegyünk mellettük. 

Emberek a hálózat másik végén (I.)
 FEJLESZTŐK, ÜZEMELTETŐK, HIBAELHÁRÍTÓK 
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Hárman dolgoznak egy irodá
ban, dupla monitorok előtt ülve 
segítik az elakadókat.

Bordács Katalin gazdasá
gi informatikus 1985 márciu
sában operátorként kezdett a 
Vasműben, három műszakos 
munkarendben. Gyes után, két 
gyermek édesanyjaként került a 
jelenlegi helyére. 

– Kísérleti 
gimnáziumi osz
tályban tanultam, 
informatikából 
érett ség iztem, 
műszaki beállí

tottságú vagyok. Gyakorlatokon 
jártam itt először – mesél a kez
detekről. Mosolygós egyénisége 
áthallatszik a telefonvonalon is. 
Munkájáról, a segítségnyújtás
ról beszélgetünk:

– Izgalmas, hogy ki lehet a 
vonal másik végén, néha elkép
zelem, hogy nézhet ki a hang tu
lajdonosa. Előfordult, hogy ne
vettünk egyegy találkozás után. 
Az informatikai segítségnyúj
tás a fő feladatunk. Nem lá
tom az ügyfél képernyőjét, de 
értem a problémáját és irányí
tom a megoldást – magyaráz. – 
Mindenkivel jó a kapcsolatom. 
A hibaelhárításon túl én adok 
hozzáférést a központi nyomta
tórendszerhez is, jogosultságo
kat osztok az SAPrendszerben. 
Szeretem a munkámat, a fo
lyamatos szakmai fejlődés fris
sen tart. Jó közösségben dolgo
zom, jó ide bejárni – teszi hoz
zá harminchat éves pályafutását 
összegezve.

Kolléganője, Varga Krisztina 
ügyfélszolgálati munkatárs 
„csak” tizenegy éve dolgozik 
itt. A munkanélküliség terelte 
pénzügyi, gazdasági területről 
az informatikára.

– Azért ma
radt pénzügyes 
feladatom is, 
enyém a szám
lák kezelése, a ki
menők kiállítá
sa, a bejövők ellenőrzése, továb
bítása. A műszaki nyilvántartás 
gondozása mellett segítek a hi
baelhárításban is. Mindenkihez 
türelmesen fordulunk, tisztá
ban vagyunk vele, hogy felhasz

nálói szinten kell csak érteniük 
az informatikához. Igyekszünk 
behatárolni a problémát és en
nek megfelelően küldeni a se
gítséget. Tudjuk, melyik gépet 
ki használja, hol van kamera, te
lefon a gyárban. Nálunk jelent
keznek az újfelvételesek, és a 
távozók utolsó napjára is rálá
tunk. Kolléganőnk, Kulcsárné 
Szekeres Tímea épp szabad
ságon van, hozzá a céges mo
biltelefonok tartoznak. Nincs 
két egyforma napunk, és ez jó 
– mosolyog.

Leveleink feladója
Naponta olvassuk a számítógé
pünkre érkező leveleket, tájé
koztatókat anélkül, hogy arcot 
képzelnénk a feladóhoz. Szá
mítástechnikai folyamatszer
vező mérnök Szűcs Henriett 
főmunkatárs, aki annak idején 
nyári gyakorlatokon, az Ener
giaszolgáltatónál ismerkedett a 
gyárral:

– Az egyet
len voltam a tan
körben, aki tud
ta, hová megy 
dolgozni a dip
loma átvéte
le után. Bár gaz

dasági pályára készültem, ösz
töndíjasként az informatikán 
kezdhettem huszonhat éve. 
Eleinte féltem, de pár hónap 
után már csavarhúzóval rohan
gáltam, szereltem, telepítettem. 
Amikor a szakterületet köz
pontosították, szakosodnunk 
kellett. Míg korábban „min
denes” voltam, itt a felhaszná
lói informatikai támogatás, va
lamint a levelezés, nyomtatás, 
illetve a szerveren tárolt ada
tokhoz való hozzáférés, vírus
keresés, nyomtatók karbantar
tása tartozik hozzám. Ha nem 
lenne távmenedzselés, képtele
nek lennénk mindenhova kijár
ni. Ha fizikai probléma van, ak
kor megy ki valamelyik munka
társunk. Mindenhez nem ért
het mindenki, csapatban dol
gozunk, kiegészítjük egymást. 
Itt van például ez a gép – mutat 
az asztala mögé –, a kollégám 
megjavította, kibővítette a me
móriáját, én pedig telepítem. 

Itt vagyunk tízen, aki magáé
nak érzi a jelzett hibát, az fel
vállalja a javítást. Az üzemelte
tésen kívül a levelezés tartozik 
hozzám, postmaster vagyok. 
Minden felhasználónak én kül
döm a munkáltatói tájékozta
tókat, a véradási felhívásokat, 
a járvánnyal kapcsolatos szabá
lyokat, a sajtóközleményeket, a 
Gyöngyház Nyugdíjpénztár tá
jékoztatóit – avat be munka
napjaiba, majd a mozaikcsalád
járól beszélgetünk egy kedves 
képernyőháttérkép kapcsán. 
Mint családanyának, előnyös 
lehetne számára az otthonról 
végezhető munka: 

– Mi másoknak segítünk ab
ban, hogy otthonról dolgozhas
sanak. Ehhez csapat kell, így mi 
bejárunk. Időnként adódnak 
problémák, amelyeket műszak 
után tudok megoldani, miután a 
felhasználó már kilépett a prog
ramból. Ilyenkor dolgozom ott
hon, este a kanapéról...

Évről évre változó  
üzleti modell
A csapatmunka fontosságát 
hangsúlyozza Nagy Jenő szak
értő is, aki 1994ben egy sérü
lés miatt cserélte a kézilabdázó 
sportkarriert tanult szakmájára, 
az informatikára:

– Kinőtte 
magát az SAP
rendszer az el
múlt tizenöt év
ben, egy ember 
már nem látja 

át a működését. Igyekszünk 
ütőképesen, naprakészen tar
tani a rendszert. Idegen cég 
nem tudja megoldani a speci
ális helyi folyamatokból adó
dó fejlesztéseket. Fontos a 
helyismeret, az adott terüle
tek szakembereivel fenntar
tott élő kapcsolat. Bár a prog
ramoknak külön szerzője, író
ja és tesztelője van, mindig 
csapatmunka van a háttér
ben. Adódnak a felhasználók
tól olyan kérések, amelyek öt 
perc alatt megoldhatók, de le
het olyan is, amin fél vagy egy 
évet is dolgozunk – avat be a 
munkájukba. Szóba kerülnek 
az új üzletpolitikával járó fel

adatok, az SAPrendszer sa
ját ízlésre formálása, helyi igé
nyekhez igazítása.

A részletekről már Boldog 
Emőke szakértő beszél, aki 
1983 óta, harmincnyolc éve 
dolgozik ezen a területen:

– Hozzám a minőség
ügy, a termelés, ezen be
lül a Meleghengermű, Hideg
hengermű, Lemezalakító, ki
csit az Acélmű tartozik, terve
zés, programírás, üzemeltetés 
szempontjából. Évről évre vál
tozik az üzleti modell és nem 
biztos, hogy ezt egy régi, meg
lévő programcsalád képes le
követni. Rohamosan fejlő
dik az informatika, mert egy
re fontosabbá válik a terme
lésprogramozás, a termék
követés, a minőség, a vezetői 
jelentések. Mindeközben so
kat lehet tanulni. Szeretem a 
szakmámat, bár agronómus
nak készültem – árulja el, és 
már kertekről, gyümölcsfák
ról, metszésről beszélgetünk, 
majd a családról. 

– Annak idején sűrű napja
im voltak a gyereknevelés mel
lett. Gyakran előfordult, hogy 
otthon folytattam a munkát. 
Mióta az internet működik, 
már nem kell éjszaka a disz
pécserrel bejönnünk üzemel
tetési problémánál, otthonról 
megoldhatjuk – mondja, majd 
három gyermekére terelődik 
a szó. Legfiatalabb lánya kor
mányőr a Parlamentben, egyik 
testvére építész, a másik kuta
tó vegyészmérnök. Mielőtt el
köszönnék, a kollektíváról be
szél, hiszen a munkatársak 
többségével évtizedek óta dol
gozik együtt.

– A magánéletben is tartjuk 
a kapcsolatot, habár a nyug
díjasainkkal ritkulnak a ta
lálkozások. De ismerjük egy
más családját, mindennap
jait, problémáit. Ez termé
szetes, hiszen egy csapatban 
dolgozunk.

(Riportunk második részét a 
Dunaferr Magazin szeptem
beri számában olvashatják – 
a szerk.)

 Kaszás Éva
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AKTUÁLIS

MUNKAVÉDELEM

Mint arról korábban  
már lapunk is beszámolt, 
júniusban együttműködési 
megállapodást írt alá  
a Dunaújvárosi Egyetem 
és DUNAFERR Labor 
Nonprofit Kft. 

Az évtizedek óta fennálló, vál
tozó formájú és intenzitású 
szakmai kapcsolat a két szer
vezet között jól ismert. Ezúttal 
az együttműködésben konkrét 
szakmai területeket határoztak 
meg a felek.

Mint azt Bocz András, a 
DUNAFERR Labor Nonprofit 
Kft. ügyvezetője felidézte, ko
rábban is több területen valósult 
meg együttműködés az egye

tem, valamint a dunaferres ku
tató, és vizsgálólaboratóriumok 
között. Számos kollégája okta
tott, vagy jelenleg is oktat az in
tézményben, továbbá duális kép
zési szerződésben álló egyete
mi hallgatók is megismerked
hettek a laboratóriumok egyes 
munkaterületeivel. 

A jelenlegi együttműködés fő
ként a Paks II. projekthez, illetve 
az egyetemen kialakítandó Paksi 
Kompetencia és Kutatóközpont 
tevékenységéhez kapcsolódik, 
amelynek keretében többek kö
zött új laboratóriumok is létesül
nek az egyetemen. Több évtize
des szakmai tapasztalataik alap
ján a DUNAFERR Labor Nkft. 
szakemberei – a felmerülő igé

nyek szerinti mértékben – men
tori segítséget nyújtanak az egye
tem részére a laboratóriumi inf
rastruktúra kialakításától kezdve 
egészen a laborakkreditációs fo
lyamat lezárásáig. Emellett akk
reditált laboratóriumként rész
ben biztosítják a vizsgálati hátte
ret a különböző mechanikai, me
tallográfiai és roncsolásmentes 
anyagvizsgálatok elvégzésé
vel abban az időszakban, amíg 
az egyetemi laborinfrastruktú
ra teljes mértékben kiépül, va
lamint az egyetemi mechanikai 
anyagvizsgáló személyzet szak
mai gyakorlatszerzésére is lehe
tőséget biztosítanak.

A DUNAFERR Labor 
Nkft. a Dunaújvárosi Egyetem 

Anyagmérnök BSc, illetve 
Gépészmérnök MSc képzési 
programjaiban szereplő anyag
vizsgálati ismeretanyag kibőví
tését is lehetővé teszi laborató
riumi anyagvizsgálati gyakor
latok megszervezésével és kivi
telezésével, több tantárgyhoz is 
kapcsolódva az oktatási folya
mat során. 

Ahogyan azt az együttmű
ködési megállapodásban is 
hangsúlyozták a felek, a koráb
bi sikeres közös szakmai mun
ka alapján, a legfőbb cél a továb
bi eredményes együttműködés 
előmozdítása. Bocz András meg
jegyezte, hogy az egyetem rekto
rával, dr. habil. András Istvánnal 
egyetértésben mindkét szerve
zet vezetője bízik a közös munka 
hosszú távú sikerében, valamint 
abban, hogy együttműködé
sük a térség műszaki képzettsé
gű humánerőforrásutánpótlá
sának fejlesztéséhez is hatéko
nyan hozzájárul.

Sz. I.

Mindennapi életünkben 
számos sugárforrással 
találkozunk. A 
sugárzó anyagok 
megtalálhatók különböző 
mérőműszerekben, 
orvosi eszközökben, 
jelzőberendezésekben. 

A DUNAFERR területén műkö
dő sugárforrások nyilvántartá
sa, rendszeres ellenőrzése a Biz
tonsági és Védelmi Igazgatóság 
szervezétébe tartozó munka 
és egészségvédelmi főosztályon 
működő sugárvédelmi szolgálat 
feladata.

Kurucz Zoltán munkabiz
tonsági szakértő, sugárvédelmi 
szolgálatvezető és kollégái egy
mást váltva, 24 órás készenlé

ti ügyeleti rendszerben látják 
el a vállalat sugárvédelmi biz
tonsági felügyeletét. Mint azt 
a szakember elmondta, mun
kájuk felett – ugyanúgy, mint 

bármely más ipari létesítmény
ben, ahol sugárforrások találha
tók – az Országos Atomenergia 
Hivatal (OAH) gyakorolja a ha
tósági felügyeletet. A hatóság

gal a kommunikáció az elektro
nikus ügyfélszolgálati portálon, 
az ATDRrendszeren keresztül 
történik. Természetesen a ha
tóság meghatározott időközön
ként helyszíni ellenőrzéseket is 
végez. 

A vállalati sugárvédelmi sza
bályzat legutóbbi felülvizsgála
ta és átdolgozása megtörtént, a 
módosított szabályzat június el
sejével kiadásra került és a vál
lalati intranetes portálon min
denki számára elérhető. Ezzel 
párhuzamosan a hatóság felé is 
benyújtották engedélyezésre a 
komplex, új formátumú létesít
ményi sugárvédelmi szabályza
tot, amely valamennyi üzemi te
rület szabályrendszerét egy do
kumentumban tartalmazza. 

A szakember elmondta, 
hogy a vállalatnál az éves terv
nek megfelelően 8 hetente zaj
lanak az egyes területek sugár
védelmi ellenőrzései, amelyek
ről a vonatkozó jegyzőkönyve
ket minden esetben megküldik 
az érintetteknek.

Sz. I.

Sikeres, hosszú távú 
együttműködésben bíznak

 A DUNAFERR LABOR TÁMOGATÁSÁVAL KEZDIK MEG MŰKÖDÉSÜKET

Változott a vállalati  
sugárvédelmi szabályzat

 RENDSZERES ELLENŐRZÉS, BIZTONSÁGOS MUNKAKÖRNYEZET

Vasúti sugárkapuk ellenőrzik a vállalat területére érkező, 
illetve kimenő szállítmányokat 
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Továbbra is az emberi 
tényező  
a munkabalesetek 
leggyakoribb oka,  
a vasútforgalom  
pedig változatlanul 
veszélyes üzem  
– derül ki az idei év  
első fél évére vonatkozó 
összefoglaló anyagból.

Számos balesetmentes 
terület volt az I. fél 
évben
Az első fél év során 87 beje
lentett sérülésből 34 esetben 
lett munkanapkieséssel járó 
munkabaleset a vállalatnál, 
ami csökkenést jelent a tavalyi 
év azonos időszakához képest. 
(A mutató alakulását részben 
az alacsonyabb termelési szint 
is befolyásolta – a szerk.) A 
teljes munkabaleseti frekven
cia, vagyis az egymillió mun
kaórára jutó balesetek száma 
11,7es értéken alakult a vizs
gált időszakban, míg az ipari 
baleseti frekvencia 8,9es ér
téken realizálódott az év első 
felében. 

A fél év során a Szállító
műben történt a legtöbb 
ipari baleset, szám sze
rint 11. Az összes balese
ti esemény a vasútforgalom

mal összefüggésben követ
kezett be. Az Acélműben és 
a Nagyolvasztóműben 66 
munka balesetet regisztrál
tak, a Meleghengerműben 2, 
a Hideg hengerműben 1 ipa
ri baleset történt az első fél év 
során. A Lemezalakítóműben, 
a Fém bevonóműben, a Kar
ban tartási Igazgatóság és az 
Irányítás területén egyáltalán 
nem történt munkanapki
eséssel járó baleset az év első 
felében.

A munkabiztonsági szak
emberek az első negyedév
ben végrehajtott célellenőr
zések keretében a veszélyes 
anyagok és keverékek szemé
lyenkénti nyilvántartását, va

lamint a csarnokokon belü
li közlekedési utak megfelelő
ségét ellenőrizték. A második 
negyedévben két átfogó cél
ellenőrzést hajtottak végre: a 
hordozható létrák nyilvántar
tására és időszakos ellenőrzé
sére vonatkozó dokumentáci
ók meglétét, valamint a pol
cos, állványos tárolás rendjét 
ellenőrizték. Az adminisztrá
ciós hiányosságokon kívül ki
rívó szabálytalanságot egyik 
területen sem tártak fel a 
vizsgálatok.

Összességében elmondha
tó, hogy a Covidjárvány az 
idei év első felében is jelen
tősen befolyásolta a vállalati 
működést, a táppénzes napok 
száma és egy főre jutó értéke 
az előző év hasonló időszaká
val összehasonlítva egyaránt 
emelkedett. A sérülések szá
ma (87) csökkent az elmúlt év 
első fél évének adatához (115) 
képest. A munkanapkiesés
sel járó esetek száma szintén 
csökkent (42ről 34re). Az 
ipari baleseti frekvencia muta
tó értéke (8.9) is kedvezőbb az 
elmúlt évinél (11.0). A szám
szerűsített éves MEBIRcél 
elérhetőségét jelentően befo
lyásoló esemény nem történt. 
A bekövetkezett balesetek leg
nagyobb arányban az embe

ri tényezőre (figyelmetlenség, 
szabályok be nem tartása) ve
zethetőek vissza.

Tűzbiztonsági  
helyzetkép
Az I. fél év során 39 esetben 
kellett vonulniuk a létesítmé
nyi tűzoltóknak: 15 tűzeset, 
8 műszaki mentés és 16 téves 
jelzés történt. Külső segítsé
get két esetben kellett igény
be venni: az ISD Kokszoló Kft. 
szárazoltójánál egy elakadt 
konténerben lévő koksz hű
téséhez, illetve a halnai zagy
téren kigyulladt aljnövényzet 
oltásához. Az elmúlt öt év ha
sonló időszakait figyelembe 
véve elmondható, hogy a vizs
gált időszakban kevés tűzeset 
volt, jelentős kárérték nél
kül.  A 15ből csak 3 tűzeset
nél kellett a létesítményi tűz
oltóságnak is beavatkoznia, a 
többi esetben a helyi dolgozók 
eloltották a tüzet. Továbbra 
is a melegüzemi tevékenység
ből és az elektromos hibákból 
keletkező tüzek fordulnak elő 
a leggyakrabban. A legtöbb 
esetben villamos kábelek és 
berendezések sérültek meg a 
tűzesetek során. 

A műszaki mentések során 
a nagyolvasztómű jóléti épü
let pincéjéből vizet kellett ki
szivattyúzni a tűzoltóinknak, 
több esetben közlekedést aka
dályozó kidőlt fák eltávolítása 
volt a feladat, de izzó koksz és 
kifolyt acél hűtéséhez is hív
ták őket.

Júliusban megkezdődött a 
vállalat területén a beépített 
tűzjelző és oltóberendezé
sek felülvizsgálata. Az új átjel
ző rendszer kiépítéséig a tüze
ket minden esetben telefonon 
is be kell jelenteni a létesítmé
nyi tűzoltóságra, a 4410es 
telefonszámon.

 Sz. I.

Az I. fél év munka- és 
tűzvédelmi helyzetképe

 A KORÁBBINÁL KEDVEZŐBBEN ALAKULTAK A MUTATÓK

1 millió munkaórára jutó munkabalesetek száma,  
baleseti frekvencia

Táppénzes napok alakulása, ISD DUNAFERR Zrt. 2009-2021.
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FOTÓPÁLYÁZAT

Idén is sok-sok remek képet küldtek be olvasóink 
a Dunaferr Magazin pályázati felhívására. Ebben a 
hónapban a magazin címlapjára is a pályázatra beküldött 
alkotások egyike került, gratulálunk a képet készítő 
nagyolvasztóműs kollégának, Somogyi Lajos Gábornak. 

A fotók beküldői közül ezúttal Bugyik Benjaminnak, Holczer Tibor
nak és Koskai Martin Józsefnek kedvezett a szerencse, ők nyerték 
meg a Magyar Vas és Acélipari Egyesülés által felajánlott ajándék
csomagokat. Nyereményüket augusztus 23tól Szirmai György PR 
menedzsernél (tel.: 1796) vehetik át az igazgatósági épület 315ös 
szobájában.

Ezúton is köszönjük minden kedves résztvevőnek a beküldött 
képeket, amelyekből az alábbi összeállítást válogattuk össze.                                                  

A természet csodái
 A DUNAFERR MAGAZIN FOTÓPÁLYÁZATA

Kondorosi Gabriella (Környezetvédelmi és Kémiai Anyagvizsgáló 
Főosztály)  gyönyörű helyet fotózott Horvátországban: a Cetina folyó 
110 m-es mélységű, 10-12 fokos forrása Civljane településen található

Bugyik Benjamin (Hideghengermű) az olasz Dolomitokban örökítette meg 
a gyönyörű, 2500 méter magas Seceda hegyet

Tasi Tünde (HH és Bevonatos Termék Értékesítési Igazgatóság) 
Pelikánok etetése című fotója a Tisza-tavi Ökocentrumban készült

Szabó Ervin (Nagyolvasztómű) „hármas ikrek” születését kapta 
lencsevégre a soproni erdőben

Tönköly László (Hideghengermű) egy reggelen Adony és Kulcs között 
vette észre a felkelő nap és a hajnali köd nászából megszülető 
természeti csodát
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Az ISD Power Kft. termelő-
üzemeinek kollektívája együttesen 
pályázott egy fotóval. 
A kép címe: Mákvirág, 
avagy kollektív szellem

Kovács Anikó (Acélmű) 
házőrző komondora talán 
így gondolkodott: 
Itt a nyár?! 
Hát akkor vetkőzzünk!

Farkas László (Hideghengermű) a munkahelyétől pár lépésnyire is talált 
fotótémát: vadvirágokat  a hengermű csarnokának tövében

Holczer Tibor (Lemezalakítómű) téli képe a jeges csodavilágot örökíti 
meg a Balaton partján, Fonyódon

Koskai Martin József  (Dunaferr Labor Nonprofit Kft.) fotója július 14-én 
készült egy éppen áthaladó ciklonról. Az este tizenegy órakor készült 
kép érdekessége, hogy a villámok sokasága és fényessége miatt olyan, 
mintha nappal fotózták volna

Várai Ágnes (Rendszertámogatási osztály) egyik kedvenc nyári képét 
a kertjükben fotózta. Döntse el mindenki, hogy milyen növény látható 
a képen: csigafű vagy pampafű?
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ARCOK

Kecskemét melletti, hetényegyházi 
otthonában látogattuk meg 
Bahget Iskander nemzetközi hírű 
fotóművészt, aki 50 évvel ezelőtt 
a miskolci Nehézipari Műszaki 
Egyetem dunaújvárosi Kohó- és 
Fémipari Főiskola Karának  kohász 
szakán szerzett alakítástechnológus 
üzemmérnöki, 1976-ban pedig 
mérnök-tanári diplomát. 

Annak idején diákként Szíriából került Ma
gyarországra, a két ország gazdasági és felső
oktatási együttműködési megállapodásának 
köszönhetően. Életében meghatározó szerep 
jutott a fotózásnak. 1978ban az országos fo
tópályázat első díját vehette át Békéscsabán 
a Kulich Gyula Premfotó Kiállításon „Kohá
szok” című, öt részből álló portrésorozatáért. 
A bírálóbizottság 170 szerző 750 képéből vá
logatta ki a legjobbakat. 

Látogatásunkkor a művész megmutat
ta az életműve részét képező dokumentum 
és fotótárát. Szóba kerültek egykori tanárai, 
valamint tankör és évfolyamtársai is, akik 
közül többekkel mind a mai napig szoros 
barátságot ápol. 

– A Dunai Vasműben több helyen is 
megfordultam, s mivel féltem, nem mo
zogtam biztonsággal, ezért kértem az át
helyezésemet a Meleghengerműből a radi
átorüzembe – emlékezik Iskander a kezde
ti évekre. – Főiskolai szakdolgozatom témá
jául a Dunai Vasmű fejlesztését választot
tam, amiben az addigi évi hathétszázezer 
tonnás acéltermelés duplájára növelését ja
vasoltam, a konzulensem koncepciója men
tén. Az ÜST üzemi lapnak fotóztam, ott 
dolgozott Káposztásné Marika, szintén az 
újságnak fotózott Bárándy István. Háder 
László és Zelei Béla egymást váltották a fe
lelős szerkesztői pozíciójukban.  Barátom 

volt a Dunaújvárosi Hírlapnál Nagy Jenő. A 
Rosti Pál Fotóklubból szeretettel gondolok 
Hajdu Györgyre, Pálfalvi Jánosra, ifj Koffán 
Károlyra, valamint Boór Jánosra.

Bahget Iskander 1943. augusztus 14én 
született ElBarazinban, Szíriában. Több 
mint 50 éve, 1967 óta él Magyarországon. 
Fényképezéssel 1968 óta foglalkozik, több
ször szerepelt országos csoportos és egyé
ni kiállításokon. Több mint 250 alkalommal 
állította ki képeit önálló tárlatokon. Fotózott 
hazai és külföldi államfőket – például Göncz 
Árpádot, Mádl Ferencet, Mihail Gorbacsovot 
– politikusokat, a magyar kortárs szépiroda
lom nagyjait (Illyés Gyulát, Csoóri Sándort, 
Esterházy Pétert és még sorolhatnánk). 
Szociofotói bejárták a világot.  

Számos szaklap és médium méltatta 
munkásságát itthon és külföldön egyaránt. 
Az arab nyelvű, közel húsz országban meg
jelenő Kék Duna című lapban a magyar kul
túra, történelem jeles eseményeit és alakjait 
mutatja be írásaival és fotóival. Egy marék vi
lág című, 2012ben megjelent életműalbuma 
magyar, arab és angol nyelven olvasható.

Több rangos elismerés mellett a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje 
(2008), a Pro Urbe Díj (Kecskemét, 2012), 
valamint a Magyar Köztársasági Érdem

Kohászportrék hozták 
meg az első sikereket

 MÉRNÖKKÉNT KEZDETT A NEMZETKÖZI HÍRŰ FOTÓS

Bahget Iskander: Kohászok (fotósorozat)
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Sorozatunkban olyan dunaferres 
kollégákat szólaltatunk meg, akik 
szoros kapcsolatban állnak a zenével. 

Legyenek akár énekesek, előadók, hangsze
ren játszók vagy éppen technikai háttérrel 
foglalkozók, a zene szeretete a közös pont az 
életükben. A zene mindenkinek mást ad, ki
nek megnyugvást, kinek lendületet, de egy 
biztos: mindenképpen pozitívan befolyásol
ja az életminőségünket.

Jiling Krisztián, a Meleg hengermű kemen
ceüzemének csoportvezetője a tolókemence 
hűtéséért felelős immár huszonnyolc éve.  
A tűzállótéglafalazat hűtését manuálisan 
kell felügyelni, azaz a megfelelő hűtővíz
ről és nyomásról kell gondoskodni. Annak 
idején a CNCforgácsoló végzettség meg
szerzése után a Lemezalakítóból került át a 
Meleghengerműbe. 

Gyerekként a helyi zeneiskolában ismer
kedett meg a hangszerekkel, előbb trombi
ta, majd dob szakon. Élete első zenekara a 
Delírium Thremens volt, akikkel az Ifjúsági 
Parkban heavy metal zenét játszottak. 

– Az általános iskolai barátokkal minden 
könnyen jött, egy közös képesség birtokában 
voltunk, amit együtt gyakorolhatunk, köny
nyed és élvezetes zenélés volt – emlékszik 
vissza a kezdetekre. Osztálytársával, Kovács 
Gáborral ötödikesen döntötték el, hogy ze
nekaruk lesz, és így is történt. Az 1991es év 
nyara nagyon izgalmas volt számára, mert 
ekkor csöppent bele igazán a zenei világba: 
meglátta, hogyan kell felépíteni egy színpa
dot, tátott szájjal, közvetlen közelről néz

te, hogy mit csinál egy színpadmester, egy 
monitorozó vagy egy „fényes”. A Teke és a 
Kiscsillag sörözőben fellépő Peron együttes 
kapcsán Krisztián már elismert zenészek – 
köztük a szintén dunaújvárosi Garami Gábor 
rádiós műsorvezető, dobos – által próbált 
dobtechnikát és színpadi rutint szerezni.  
A funky világát is kedvelve és a barátja ötle
te nyomán alakult Kamu Shopping együttes
sel már bejárták az országot, hétvégi bulikon, 
klubokban zenéltek. 1998ban sógora invitá
lására belépett a képzett zenészekkel játszó 
Melisan rockzenekarba, akikkel együtt ka
zettát és két CDt is kiadtak, Budapesten a 
Fekete Lyukban, itthon a Movie Klubban lép
tek fel.  Sajnos az együttes három év közös 
zenélés után feloszlott. Krisztián kilenc év ki
hagyás után próbált visszatérni a zenéléshez, 
de édesapja betegsége miatt ez elmaradt. 

2015től a Rockmaraton rendezvény he
lyi koordinációs vezetője, főként az OffRock 
Tanya szervezője. 1917ben feldolgozás
együttest alakítottak, amiben már fia, Jiling 
Ottó – aki jelenleg a Nemes Nagy Ágnes Mű
vészeti Szakgimnáziumban tanul színésznek 
– énekelt. 

– Nagy öröm volt számomra, hogy a fiam 
megtanult mozogni a zenei világban és a 
színpadon is – osztja meg érzéseit a közös 
zenélésről Krisztián. 

A dobos legújabb és aktív formációja a 
Rajcsáni Zsolt “Mongol” gitáros zenésztársa– 
civilben a Meleghengermű hengercsiszolója) 
– fejéből kipattant Rosseb együttes, melyben 
saját metal/hardrock számokat írnak és ját
szanak. Tóth Szilvia

A zene összeköt
 KRISZTIÁN CINJEI

Jiling Krisztián kedvenc cinjei között 
a garázssori próbateremben

rend Tisztikeresztje (2012) kitüntetésekben 
részesült.

Egyik mentora: Ifj Koffán Károly
Még a főiskola növendéke volt, amikor 
kiderült számomra nyitottsága, fogékony
sága a magyar kultúrára – meséli Károly. – 
Egyik óránk után nagy sétát tettünk ket
tesben a városban, egészen a Dunapartig. 
Meséltem neki a magyar történelemről. 
Volt egy társa is, akivel együtt érkezett hoz
zánk, Abdolvahab Novara. Ő sokkal zárkó
zottabb  volt, így nem tudtam közelebbről 
megismerni. Akkoriban zajlott egy fegyveres 
konfliktus Irak és a kurdok között. A fiú 
a végzése után hazament, besorozták a 
seregbe, és elesett. Iskanderrel azonban máig 
kapcsolatban maradtam, és figyelemmel kí
sértem  munkásságát, ami nem volt nehéz, 
mert rendszeresen küldött a képeiből.

A Rosti Pál Fotóklub
A fotózás iránt elkötelezettek baráti köre 
1962ben a Bartók Béla Művelődési Házban 
alakult, majd a Munkásművelődési Köz
pont és Könyvtár megnyitásakor, 1974ben 
került az MMKba, ahol fotólabort, klubhe
lyiséget biztosítottak az országosan egyre 
elismertebb közösség tagjai számára. A mű
velődési központban a klub névadója, a fo
tótörténet nagy alakja, Rosti Pál tiszteletére 
emlékszoba nyílt, ahol az érdeklődők meg
ismerhették munkásságát. Nem jöhetett lét
re egyegy kiállítás Pálfalvi János grafikus
művész és ifj. Koffán Károly festőművész 
szakmai segítsége nélkül, akik hozzájárultak 
a bemutatkozások sikeréhez. A klub meg
kapta Dunaújváros legmagasabb kulturális 
kitüntetését, a Pro Cultura Intercisae díjat.
 Szente Tünde

Bahget Iskander több mint 
250 alkalommal állította ki képeit 
önálló tárlatokon, idehaza és szerte a 
nagyvilágban. Közéleti szerepvállalása is 
jelentős, többek között 2010-ben   
a Bács-Kiskun Megyei Príma-díjából 
jelentős összeget adományozott a 
vörösiszap-károsultak megsegítésére. 
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Talán sosem jutott volna 
eszembe egy belgiumi 
nyaralás, az élet hozta 
születésnapi ajándékként 
a családi utazást. 
Most, hogy tíz napon át 
élveztem hétköznapjait, 
megpillantottam 
látványosságait, kóstoltam 
söreit, ettem waffelt,  
sült krumplit, visszajárnék, 
mint más az Adriára,  
vagy a Balatonra.

Valóban megkapó város Brugge, 
a csatornák mentén több száz éve 
épült, ma is élő házaival, csoko
ládéboltjaival, sörfőzdéivel. Ke
vés egy hét Brüsszelre, ahogyan 
Antwerpen is vendégmaraszta
ló. Igaza van az útikönyveknek: 
Belgium valóban megér egy nyári 
szabadságot. 

Vendég voltam Brüsszel belvá
rosától húsz percre, Vilvoordeban, 
egy régi rakparton épülő új város
negyed egyik lakásában. Kiültem 
sörömmel a teraszra, sétálók 
köszöntek rám. Szemben a királyi 
család nyári lakjához – ma már 
kulturális közösségi ház – tartozó 
park, előtte a csatorna látványa 
kínált alibit az esti semmittevés
hez. Hozzátartozik a hétközna
pok képéhez egy építkezés daru
val: most épp gyalogos és kerék
páros híd készül a parkhoz. Mi 
még autóval közelítettük meg egy 
félnapos kirándulásra. Eső után 
a füves rét teli volt kövér szegfű
gombával. Már láttam a tejfölös 
gombapörköltet nokedlivel va
csorára, mire a lányom rám szólt: 
Belgiumban tilos gombát szed
ni, mert pár éve túl sokan haltak 
meg gombamérgezésben. A bün
tetés kétezer euró, így letettem az 
ötletről.

A csatornán hajók, vízibu
szok közlekednek és evezősök, 
még esőben is. Vonzott a vízi
busz, egyszer kipróbálom majd, 
még ha ipartelepek övezik is a 
csatornát Brüsszel közepéig. 
Belgium amúgy is olyan, mint 
egy ipari park, néhány UNESCO 

Világörökséghelyszínnel meg
tűzdelve. Mindenütt építkeznek. 
Nem tudtam úgy fényképezni 
még a történelmi belvárosokban 
sem, hogy ne lógjon a képbe leg
alább egy daru. Építenek autópá
lyát, bicikliutakat, hidakat, isko
lákat, lakótelepeket. Nekem úgy 
tűnt, a belgák évszázadok óta 
építkeznek.

Nem említik az útikönyvek 
Beveren települést Antwerpen 
határán, Doel közelében. 
Helyére tervezték a kikötő 
bővítését, de a lakosság ellenállt. 
Így is kiköltöztették őket, de 
a kikötő bővítése elmaradt, 
üresen állnak a házak. Érdekes 
látványt nyújt a szellemváros, 
amelyet graffitisek, fiatal mű

AKTUÁLIS

Kóstoló Belgiumból
 MOSOLY, NYUGALOM, PEZSGŐ HÉTKÖZNAPOK

Múlt és jövő: Belgium legrégebbi kő szélmalma, 
a háttérben egy atomerőmű hűtőtornyai

Az ipari skanzen egyik gépe 
Vilvoorde parkjában

A híres Atomium az 1958-as brüsszeli világkiállításra épült. Az acélból 
készült építmény a vasatom köbös tércentrált kristályrácsát jeleníti meg, 
165 milliárdszoros nagyításban.

Eperautomata egy farmon
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TUDOMÁNYFIGYELŐ

A világ népessége egyre 
inkább urbanizálódik. Az 
ENSZ tanulmánya szerint 
2050-re további 2,5 milliárd 
ember élhet városokban,   
vagyis a világ 
népességének 68%-a, 
ami új, innovatív, 
a helykihasználás 
hatékonyságát növelő 
megoldásokat igényel. 

A német TK Elevator speciális 
mérnöki vállalat által tervezett 
MULTI felvonórendszer segít
het a lehetőségek fokozottabb 
kiaknázásában.

A hagyományos, egykabi
nos, vagy páternoszterelvű fel
vonókkal ellentétben a MULTI
kabinos rendszer innovatív sín
konstrukciójának köszönhe
tően akár több felvonókabin 
is közlekedhet az épületben. 
A rendszer egy acélból készült 
mágneses mechanizmussal 
működik, amely hasonló ah
hoz, amelyet Japánban a nagy 
sebességű vonatok meghajtá
sára fejlesztettek ki. A MULTI
rendszert működtető elektro
mágneses motorok középpont
jában olyan speciális acél áll, 
amelynek tulajdonságai lehe
tővé teszik az alternatív anya
goknál lényegesen nagyobb 
fluxussűrűség létrehozását, ami 
növeli a motor nyomatékát. Ez 
a speciális acél növeli a rend
szer mágneses mezejének tel

jesítményét, és a nagy szilárd
ság/tömeg arány kisebb, köny
nyebb motorok alkalmazását te
szi lehetővé.

A MULTI olyan acélsínek 
mentén mozog, amelyek füg
gőlegesen, vízszintesen – vagy 
akár átlósan – is rögzíthetőek a 
liftakna falára az egész épület
ben. Minden egyes felvonóka
bin saját lineáris motoros tech
nológiát használ a sínek mentén 
történő mozgatáshoz.

Azzal, hogy a rendszer az 
összes kocsit folyamatos hurok
ban tartja a mágneses sínrend
szer mentén, a MULTI képes 
visszanyerni az energiát a le
ereszkedő fülkékből, és azonnal 
újraosztani azt a síneken, ahol 
emelkedő vagy vízszintes moz
gásra van szükség. A MULTI
rendszer működésének kulcsa 
a sínváltó egység, amely lehető
vé teszi, hogy a kocsi több irány
ban is haladhasson. A felvonó
kabinok könnyűszerkezetes ki
alakításúak, a sínváltó rendszer 
pedig nagy szilárdságú acélból 
készül a folyamatos használat 
és a csomópontok fokozott me
chanikai igénybevétele miatt.

Elméletileg a rendszer lehe
tőséget ad a tervezőknek arra 
is, hogy az épületek burkolatán 
túllépve, olyan személyszállítási 
rendszert hozzanak létre, amely 
képes összekötni az épületeket, 
sőt, akár városrészeket is.

(Forrás: worldsteel.org)

Városi mobilitás 
újragondolva

 A TÖBBIRÁNYÚ LIFTRENDSZER  
 FORRADALMASÍTHATJA A TERVEZÉST

vészek vettek birtokba. A vá
roska szélén, a gáton Belgium 
legrégebbi kő szélmamában 
egy söröző üzemel. Mögötte 
egy atomerőmű hűtőtornya 
ma gasodik.

Mellékutakon tértünk visz
sza Vilvoordeba, flamand falvak 
között. Gyönyörű, kerítés nélkü
li családi házakat láttam, mintha 
vidékre költözött volna az összes 
gazdag belga. Egy farmon friss 
epret vásároltunk automatából. 
Fizethettünk készpénzzel, bank
kártyával. Mellette egy asztalon 
gusztusos, barna papírzacskó
ban paradicsomot kínáltak, celo
fánban salátát. Egy dobozba dob

hattuk az árát, amit nem őrzött 
senki.

Jellemző életképet kap
tam el hétfő délután Vilvoorde 
egyik híd alatti, sportpályák
kal teli parkjában. Velemkorú, 
régebb óta fiatal nők, férfiak 
a franciák petanque játékával 
szórakoztak, acélgolyókat do
báltak a homokban. Egy asz
talon poharakban rozék, sö
rök gyöngyöztek. Beszélgettek, 
nevetgéltek. Vilvoorde hason
ló iparváros, mint Dunaújváros, 
a parkban ipari skanzen, régi gé
pekkel. Talán egyszer mi is me
rünk majd játszani…

Kaszás Éva 

Ha Belgium, akkor csokoládé: több száz éve működik  
ugyanabban a házban ez a csokoládébolt 

Fiatalok vették birtokba Beveren szellemvárosának házait
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KULTÚRA

Július végén zárult 
az a retrospektív kiállítás, 
amely Móder Rezső 
képzőművész életművének 
több mint száz alkotását 
mutatta be a Kortárs 
Művészeti Intézetben.

Jeles dátumon, a művész szüle
tésnapján volt a megnyitó. Né
hány színes léggömbbel kö
szöntötte városunk ismert 
képzőművészét Deák Nóra, a 
KMI vezetője, miközben meg
említette Dunaújváros hetvene
dik évfordulóját, amire a kiállí
tás is reflektál.

Beszédes cím volt a 
„Lebegő ellenállások”, rámu
tatva az üzenetekre, amelye
ket a Munkácsydíjas képző
művész ötdimenziós alkotá
sai közvetítenek. Számos al
kotáson feltűnik a „vasgyár”, 
Móder Rezső ezer szállal kö
tődik a DUNAFERRhez, ahol 
annak idején villanyszerelőként 
civil pályáját is kezdte. Zenélő 
vasszobrai, nagy méretű fest
ményei a mindennapi kötő
désen túli, mély kapcsolatról 
árulkodnak.  

A megnyitón többen méltat
ták gazdag életművét, a duna
újvárosi képzőművészetben be
töltött szerepét, a fiatalok vi
zuális nevelésével kapcsolatos 
munkásságát, a kortárs képző
művészet és kultúra megismer
tetésével kapcsolatos tevékeny
ségét. A köszöntések mellett jó
magam egyszerű kérdést tettem 
fel: hogy van mostanában, ho
gyan telnek a napjai?

– Most jól vagyok, hatvan
hetedik születésnapomat ün
nepelhetem ezzel az életmű
ki állítással. Szerepelnek mun
káim a ki ál lításon az amatőr 
moz galomtól kezdve egészen 
idáig. Ki válogattuk Zsinka 
Gabi mű vészet történésszel a 
leg izgal masabb, legfontosabb 
alko  tá saimat. Nagyon jó idő
szakom volt a kiállítás épí
tése. Csinálhattam az el kép 

zeléseimet, járhattam be dol
gozni, miközben mások is se
gítettek. Másrészt viszont rosz
szul van a kezem, bár aránylag 
elfogadható állapotban vagyok, 
miután megtámadott a stroke. 
Emiatt egy idő óta nem dol
gozhattam szoboranyaggal. Ha 
nem szobor, hát festettem, raj
zoltam, rézkarcokat készítet
tem. Korábban akcióművészet
tel készültem a megnyitókra. A 
mobil szobrok hangokat adnak 
ki, zeneművészetet is képvisel
nek. Ezért mondhatjuk, hogy 
ötdimenziós a művészetem. 

A mindennapjaim? Őszintén 
szólva, sz.r dolog ez a beteg
ség... Javulgatok valamelyest, 
de nem sokat alkothattam. 
Gondolatban dolgoztam, dol
gozom. Sok a tervem, ame
lyeket meg kellene valósítani. 
Fejlődésről gondolkodom, fej
lődő Vasműről, fejlődő város
ról, fejlődő kultúráról. Az alko

tásaimmal az a célom, hogy be
csüljenek meg minket!

Mindent összefoglal ez 
az utolsó két mondat mint
egy időtengelyként: évtizedek 
küszködését, a pillanatnyi hely
zetet. Vörösborral koccintunk, 
és lépünk egyet a remények 
felé… 

   K. É.

Móder univerzuma a KMI-ben
 JELES SZÜLETÉSNAPOK
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SPORT

A dunaújvárosi kispályás 
labdarúgó-bajnokságokban 
résztvevő, vasműs kötődésű 
sportcsapatokat bemutató 
sorozatunkban a szójátékot 
sejtető FC Dortgrund 
alakulatát mutatjuk be 
ezúttal. 

A lelkes társaság menedzsere 
Mizser László, aki a PRM Igaz
gatóságon, a termékmenedzse
lési igazgatóhelyettes  szerveze
tében lát el termékmenedzseri 
feladatokat szakértőként, ezért 
mi sem természetesebb, mint 
hogy őt faggattam az együttes 
történetéről.

– 2014ben, a 
Jószolgálati Ott
hon támogatásá
val alakult a Jós
Zoli kispályás fo
cicsapat – elevení
ti fel László a kez

deteket. – Akkoriban a csapat az 
otthon dolgozóiból és baráti kö
rükből verbuválódott. Három si
keresnek mondható szezon után 
az akkori csapatvezető, Katona 
Ferenc Németországban vállalt 
munkát, így távozni kényszerült 
a csapattól. Ez időszak alatt 
az V. osztályból a III. osztályig 
küzdöttük fel magunkat. A 
csapatvezető távozása után nagy 
kérdés volt, hogy egyáltalán 
folytatódike a csapat története, 
mivel több játékos is távozott 
akkoriban. A nagymértékű fluk
tuáció miatt, mivel akkor már 
nem kötődtünk szorosan a 
Jószolgálati Otthonhoz, nevet 
változtattunk. Ekkor vettem át a 
csapatvezetői tevékenységet és 
a 2017/2018as idényben már 
Dortgrund néven indultunk el a 
III. osztályban.

– Miért pont ezt a nevet kapta 
a csapat? Kapnake támogatást, 
segítséget bárhonnan?

– A névválasztás úgy történt, 
hogy a csapattagok által tett ja
vaslatokból, szavazás útján dön
töttük el, milyen néven folytas
suk. Hozzájárulást, segítséget 

nem kapunk semmilyen cégtől, 
de ehhez hozzátartozik, hogy ed
dig nem is kerestük ezeket a lehe
tőségeket. A költségeket a csapat 
tagjai saját zsebből fizetik.

– Milyen mérföldkövek voltak 
a csapat életében? Milyen helye
zéseket ért el a gárda?

– Ha lennének szurkoló
ink, akkor nem kényeztetnénk 
el őket túl hosszú dicsőséglistá
val. Egyedül a 2019es őszi idé
nyünket emelném ki, amikor 
reménykeltő csapatunk formáló
dott, és akkor az idény végére a 
4. helyet értük el. Pechünkre a ta
vaszi idény már nem került meg
rendezésre a vírushelyzet miatt. 

Ezt leszámítva, kibéreltük ma
gunknak az utolsó vagy az utol
só előtti helyek valamelyikét a IV. 
osztályban. Mi már egy győze
lemnek is nagyon tudunk örül
ni! Kupákon még nem csillogtat
tuk meg a tudásunkat, talán ha a 
bajnokik során több önbizalmat 
szerzünk, akkor előbbutóbb ki
próbáljuk majd ott is az erőnket. 

– Milyen céljaik vannak?
– Klasszikus amatőr csapat

nak nevezném magunkat. A csa
pattagok átlagéletkora nagyjá
ból 42 év. Ha nem vesszük fi
gyelembe a Senior és Öregfiúk
bajnokságot, akkor szerintem 
mi vagyunk a legöregebb csapat 
a bajnokságban. Emellett csak 4 
olyan játékosunk van, akik nagy
pályás bajnokságban is rend

szeresen játszanak, vagy régeb
ben játszottak. Technikai tudá
sunk hiányát inkább lelkesedés
sel próbáljuk pótolni, ha marad 
elég levegő. Ez a két dolog je
lentősen behatárolja a céljain
kat a jövőre nézve. Alapvető cél
nak nevezném, hogy olyan csa
patunk legyen, ahol jól érzik ma
gukat a játékosok. Ha mindez si
kerekkel is párosul, az már csak 
hab a tortán.

– Tervezneke új igazo lásokat?
Négy év után már elértük 

azt, hogy kialakult egy 18 fős 
stabil közösség, amelynek tagja
ira lehet számítani, és nem kell 
azon gondolkodniuk augusztus

ban, hogy vajon nevezzünke 
a következő szezonra. Ennél 
nagyobb létszámot már nem na
gyon érdemes fenntartani, mert 
ha túl sokan vagyunk, akkor az 
is okozhat problémát. Bár iga
zi csapatnak érzem magunkat, 
de nincsenek edzéseink, csak a 
meccsek előtt találkozunk. Nem 
jellemző, hogy bajnoki mérkő
zéseken kívül találkoznánk.

– Hányan dolgoznak az ISD 
DUNAFERRnél, vagy ahhoz 
kapcsolódó munkaköökrben? 

– Lehet mondani, hogy a 
„jószolis” csapatból az idők folya
mán inkább dunaferres csapat
tá váltunk. A tagok közel fele a 
vállalat területén dolgozik.

– Hogyan hatott a Covid19 a 
csapat életére, mindennapjaira?

– A vírushelyzetet azért kicsit 
mi is megszenvedtük. 2020 nov
ember elejéig rendben ment min
den, mert egyértelműek voltak a 
feltételek arra vonatkozóan, hogy 
lehete játszani vagy nem. Sajnos 
három mérkőzésünkre csak no
vemberben került volna sor, és 
akkorra már a kijárási tilalom is 
bevezetésre került. Szinte egyik 
napról a másikra kellett tisztáz
nia a szövetségnek, hogy folytat
hatóe a bajnokság, s ha igen, mi
lyen feltételek mellett. A csapat
vezetőknek szinte csak pár órá
juk volt eldönteni, hogy ilyen kö
rülmények között hányan tudják 
vállalni a játékot. Végül március
ra halasztottuk az őszi mérkőzé
seket. Szerencsére csak 23 csa
pattagunknál okozott tüneteket a 
betegség és ők is viszonylag gyor
san meggyógyultak.

– Részt veszneke bármilyen 
társadalmi tevékenységben? 

– Nagyra értékelem és pél
daértékűnek nevezném a 
Dunaújvárosi Labdarúgó 
Szövetség társadalmi szerep
vállalását. Bevallom, eddig még 
nem vettünk részt ezekben a 
programokban, de mindenkép
pen tervezem, hogy a közeljövő
ben csatlakozunk valamelyikhez. 
Már csak azért is, mert személy 
szerint sosem fogom elfelejteni, 
hogy pontosan egy olyan intéz
mény támogatásával kezdődött 
ennek a focicsapatnak a történe
te, amely segítségre szoruló em
berek szolgálatával foglalkozik.

 – Kik a csapat meghatározó 
tagjai?

Nem szeretnék kiemelni sen
kit, azt nem tartanám sportsze
rűnek a többi játékossal szem
ben. Inkább felsorolnám a jelen
legi csapat összes tagját: Bátori 
István, Dabrowszki Ferenc, 
Dankó Hunor, Denkmajer István, 
Fodor István, Keresztes György, 
Kéri Zoltán (Hideghengermű), 
Kis Gábor (Labor Kft.), Kovács 
József (Hideghengermű), Mizser 
László, Nagy Róbert (Minő ség
ügyi főosztály), Nagy Zoltán, 
Rauf Pál, Rétháti Péter, Simon 
László (Nagyolvasztómű), Szán
tó János (PRM Igazgatóság), Tóth 
László, Tóth Tamás.

Szóládi Zoltán

A játék öröme a cél
 LELKESEDÉSSEL, ÉS HA MARAD, LEVEGŐVEL PÓTOLJÁK A HIÁNYZÓ TECHNIKAI TUDÁST
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A dunaújvárosi véradás egyik 
fő bázisa hagyományosan az 
ISD DUNAFERR, ahol legkö
zelebb augusztus 26án a Kul
túrteremben lehet vért adni 
összevont véradás keretében 
6.3012.00 óráig. Szeptember 

2án az ISD Power véradásá
ra szintén a Kultúrteremben 
kerül sor, 6.0011.30 óráig. 
A szervezők kérik a véradó
kat, hogy fényképes igazol
ványt és tajkártyát vigyenek 
magukkal.

Véradás

Más betegségek ellen alkal
mazott szerek Covid19 elle
ni kezelésre való hatékonysá
gának klinikai tesztjét kezdi 
meg az Egészségügyi Világszer
vezet (WHO). A malária sú
lyos formája ellen alkalmazott 
artesunattal, a bizonyos dagana
tos betegségek kezelésére hasz
nált imatinibbel és az immun
rendszer zavarainak kezelésére 
alkalmazott infliximabbal végez

nek kísérletet 52 ország több 
mint 600 kórházában.

A napokban már a kétszázmil
liomodik Covid19fertőzöttet je
lentették a WHOnak, mindösz
sze hat hónappal azután, hogy a 
világban elérték a 100 milliós ha
tárt. Vélhetően a tényleges szám 
ennél jóval magasabb. A WHOt 
emellett egyre jobban aggaszt
ja, hogy amíg a gazdag országok 
vakcinakészleteket halmoznak 

fel, a fejlődő országokban gondot 
okoz a legveszélyeztetettebb réte
gek beoltása is.

A gyógyszerek kipróbálásá
ra indított új klinikai kísérletek
kel a WHO újabb eszközöket ke
res egyebek mellett a Covid19 
okozta halálozási arány és a kór
házi ápolás időtartamának a csök
kentésére. Az eredményeket a ter
vek szerint szeptemberben teszik 
majd közzé. (Forrás: MTI)

Tisztelt Pénztártagjaink!
A 2021. év I. negyedévének kismértékű negatív hozamteljesít
ménye után a II. negyedévben pozitív teljesítményt értek el va
gyonkezelőink az általuk kezelt pénztári portfólión. Így a II. ne
gyedév hozamjóváírást eredményezett pénztártagjaink egyéni 
megtakarítási számláján. 

Mivel hosszú távon továbbra is az önkéntes nyugdíjpénztá
rak jelenthetik a legjobb megoldást az időskor anyagi bizton
ságának megteremtésére, elengedhetetlenül fontos, hogy min
denki maga is gondoskodjon nyugdíjas éveinek életkörülmé
nyeiről. Az egyéni tagdíj mértékének növelésével, eseti befi
zetésekkel is érvényesíthető a 20%, max. 150.000 Ft adóked
vezmény, mely a pénztártag egyéni számlájára az adóévben 
befizetett valamennyi összeg után igénybevehető!

Amennyiben Ön egyéni tagdíja mértékének emeléséről 
dönt, kérjük, hogy a honlapunkról letölthető Adatváltozás 
című nyomtatvány (www.gyongyhaznyp.hu/Dokumentumok/
Letölthető nyomtatványok) kitöltésével jelezze azt a pénztár 
felé! 

A nyomtatványt eljuttathatja:
• személyesen az ügyfélszolgálatra behozva vagy az ügyfél

szolgálat bejárata melletti postaládába bedobva – Dunaúj
város, Vasmű út 39. II. 202.

 Nyitvatartás: H, Cs: 7:30–15:00, K: 7:30–16:30, Sze: 9:00–
15:00, P: 7:30–13:00

• postai úton megküldve: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 39. II. 
202.

• email üzenetben csatolva a pénztár email címére: 
 kapcsolat@gyongyhaznyp.hu

Köszönjük együttműködésüket!
Gyöngyház

Önkéntes Nyugdíjpénztár

Augusztus 31ig bárki javasla
tot tehet a díjazott(ak) szemé
lyére a „Dunaújvárosért díj” 
odaítélésének kapcsán. Az el
ismerés olyan személynek vagy 
közösségnek adományozható, 
aki vagy amely Dunaújvárosban 
vagy Dunaújvárosért maradan
dót alkotott vagy tett. A javas
latnak tartalmaznia kell a díjra 
méltónak tartott személy, il

letve közösség nevét, elérhető
ségét, tevékenységének általá
nos ismertetését és méltatását, 
a felterjesztő nevét, aláírását és 
elérhetőségét. A javaslatokat 
legkésőbb 2021. augusztus 31
ig írásban kell eljuttatni Pintér 
Tamás polgármesterhez (2400 
Dunaújváros, Városháza tér 
12.). A díj odaítéléséről a köz
gyűlés dönt.

Három új szert tesztelnek  
a koronavírus ellen

Dunaújvárosért díj 

A Dunaújvárosért díj Palotás József szobrászművész alkotása
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