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Horganyzókádcsere  
a Fémbevonóműben
Az ISD DUNAFERR Zrt. Fémbevonóművében május első he-
tében lezajlott a horganyzókád háromévente esedékes cse-
réje. A termelés a beruházás végeztével, május 13-án indult 
el újra a gyártóműben.

2. oldal

Életet szolgáló ételek
Hogy melyek a legfontosabb dolgok egy üzemi konyha kap-
csán?  A jó ételhez a minőségi alapanyagokon és a korszerű 
eszközökön kívül az emberek iránti őszinte érdeklődés is 
kell.

4. oldal

Csúcstechnológia  
a szakképzés szolgálatában
Az ISD DUNAFERR komplex tanműhelyfejlesztési program-
jának részeként tavaly nyárra készült el a FESTO kiber-
fizikai gyára. Robotizált, automata MPS-állomások várják a 
diákokat egy új, minden igényt kielégítő tanteremben.

7. oldal

Egy baráti focicsapat története
1987-ben alakult meg az Africas kispályás labdarúgócsa-
pat, amely azóta is működik, több dunaferres kollégával. A 
munka utáni mozgás biztosítása mellett fontos számukra a 
barátságok ápolása, az összetartás és a jókedv is.

15. oldal

AZ ISD DUNAFERR DUNAI VASMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAPJA
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AKTUÁLIS

Az ISD DUNAFERR Zrt. 
Fémbevonóművében május 
első hetében megtörtént 
a horganyzókád három
évente esedékes cseréje. 
A termelés a beruházás 
végeztével, május 13án 
indult el újra a 
gyártóműben.

Bár a vállalat pénzügyi nehézsé-
gei miatt az eredetileg tervezett 
időpontnál néhány héttel ké-
sőbb kezdődött meg a kádcsere, 
a beruházás sikeresen, rendben 
lezajlott, és a horganyzósor új-
raindítása is problémamentes 
volt, mondta el lapunknak Bu
csi Tamás gyárvezető. A koráb-
bi évekhez hasonlóan ezúttal is 
a német W. Pilling Riepe GmbH 
szállította az új horganyzókádat, 

valamint szervizszolgáltatásuk 
keretében a horganyolvadék tá-
rolásához két speciális hőtartó 
termoszt és kétfős szakszemély-
zetet is biztosították.

A gépsor leállítását köve-
tően május 2-án történt meg 
a termelési folyamatban hasz-
nált, mintegy 110 tonna hor-
ganyolvadék kiszivattyúzása 
két, egyenként 55 tonnás spe-
ciális hőtartó termoszba. Május 
3-án kiemelték a helyéről a régi 
kádat, s még ezen a napon meg-
kezdődött a tűzálló falazat javí-
tása, részbeni cseréje, ami más-
nap is folytatódott. A kieme-
lés utáni ultrahangos falvastag-
ság-mérés adataiból az derült 
ki, hogy a csere mindenképpen 
szükséges volt: az eredetileg  
50 mm falvastagságú acélká-

Horganyzókádcsere  
a Fémbevonóműben

 SIKERESEN LEZAJLOTT A BERUHÁZÁS

Egy rövid helyszíni beszélgetésben a szervizműveleteket 
irányító német szakember, Mike Sieron elmondta, hogy már 
ötödik alkalommal vesz részt a kádcserében a DUNAFERR-
nél. Több itteni kollégával már jó ismerősként üdvözlik egy-
mást. A németországi gyárban üzemvezetőként dolgozik, 
de évente négy-öt alkalommal hasonló beruházásoknál van 
jelen szerte a világban, Ausztráliától Malajziáig. Mint megje-
gyezte, Magyarországra mindig szívesen jön vissza, kedveli 
az ország szép tájait, a finom ételeket és a barátságos ma-
gyar kollégákat. 

Bucsi Tamás gyárvezető és a két német szakember:  
Mike Sieron és Edgar Lefrank

A régi horganyzókád kiemelése

Ezekben a hatalmas termoszokban tárolták a horganyolvadékot
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don olyan kikagylósodást, elvé-
konyodást is találtak a mérés so-
rán, ahol már csupán 2 mm volt 
a falvastagság. 

Május 4-én délelőtt meg-
történt az új kád beemelé-
se a helyére, és az esti órák-
ban kezdték meg a szakembe-
rek a kád üres állapotban tör-
ténő felfűtését. A kádcsere so-
rán számos további kiegészítő 

műveletre is szükség van, eze-
ket a Fémbevonómű saját kol-
lektívája és a Gyártó Egység 
munkatársai végezték ezút-
tal is.

A felfűtés 44-45 órás, nagy 
precizitást igénylő művelet, 
mert a kád aláfűtési rendszeré-
ben mindössze egyetlen gázégő 
szakaszos ki-be kapcsolásával 
lehet szabályozni a hőmérsékle-

tet. Ügyelni kell arra, hogy a kád 
oldalfalainak hőmérséklet-kü-
lönbsége ne haladja meg az 50 
Celsius fokot, az oldalfalak és a 
fenék közötti hőkülönbség pe-
dig a 100 Celsius fokot. A fel-
fűtés során mért hőértékeket 
az idei beruházáson már a 
korábban üzembe helyezett 
automata mérésadat-rendszer 
regisztrálta. 

Május 7-én délután kez-
dődött meg a horgany visz-
szaszivattyúzása az új kád-
ba, majd a horganyzósor 
mű  ködtetéséhez szükséges 
szerkezeti ele me ket építették 
vissza a kád köré. Május 13-
án indult újra a termelés a 
Fém bevonóműben.  

Sz. I.

Május 13-án újra elindult a horganyzósor

Felkészülés a horgany visszaszivattyúzására

A tűzálló falazat is javításra szorult Helyére került az új horganyzókád

Horganybetöltés az új kádba
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Hogy melyek a 
legfontosabb dolgok egy 
üzemi konyha kapcsán?  
A jó ételhez a minőségi 
alapanyagokon és a 
korszerű eszközökön 
kívül az emberek iránti 
őszinte érdeklődés is kell. 
Ezek mind ott vannak a 
vendégek ételdobozában. 
Például az áfonyás 
gőzgombóc mellett, 
a vaníliakrém 
takarásában…

Mintha csak tegnap lett volna, 
amikor az Igazgatóság konyhá-
járól még a felújítás előtt Hor
váthné Kiss Klaudiával beszél-
gettünk. Tele volt az étterem, 
minden asztalnál ebédeltek. 
Most az ebédért érkezők maszk-
ban, egymástól távolságot tart-
va várják, amíg dobozba kerül 
a kiválasztott ételük. Időközben 
megújult a konyha, benne a csa-
pat is, Szabó György vezetésé-
vel. Az új konyha tervezését és a 
konyhatechnológia kialakítását 
már ő vezényelte le. Klaudia bol-
dog kismama, s talán nem is tud-
ja, hogy kollégái nap mint nap 
szeretettel emlegetik.

A „mindenes” 
konyhafőnök
Nevében hordozza egy üzemi 
konyha az üzemi termelésme-
netet, ahol percre beosztva, az 
ételek diktálta 
határidővel, nagy 
mennyiségekkel 
dolgoznak a sza-
kácsok és segítő-
ik. Munkájukat 
Szabó György 
konyhafőnök, a dunaújvárosi 
gasztronómia közismert szemé-
lyisége hangolja össze. Neves he-
lyekről érkezett a DUNAFERR-
hez: induló éveiben dolgozott 
a Hotel Pátriában, megfordult 
külföldön, évekig volt a Házi 
Sárkány séfje, a Jankovich Hotel 
gasztrokalandjainak alkotója, 

majd a Kiskohász séfje. Nagyon 
látványos a hidegkonyhai mun-
kája is, művészi fokon faragja a 
zöldségeket. Tudását folyama-
tosan bővíti, miközben át is adja 
azt a vendéglátós képzések ta-
nulóinak. Adódik a kérdés, hogy 
a csúcsgasztronómiáról miért 
váltott üzemi konyhára?

– A pályám során mindig is 
céltudatosan, irányítottan vál-
toztattam munkahelyet, magya-
rosból mediterránba, kínaiból 
koreai konyhába. Célom volt, 
hogy mind szélesebb perspektí-
vából lássam a szakmát. Fél láb-
bal, tanácsadóként itt voltam 
korábban is, s közben mint séf, 
megélhettem az alkotói szabad-
ságomat. Most a szakma másik 
oldalát tanulom: a számokat, a 
jogszabályok keretein belüli ter-
vezést, a szervezést, a „nagyüze-
mi” léptékű főzést – válaszolja. 

Néhány gondolatban kité-
rünk a mai vendéglátás kör-
nyezetére, majd visszatér a 
Vaskohász étteremre:

– Mi itt szolgáltatunk – 
hangsúlyozza, és ebben a há-
rom szóban ott is van a lényeg. 
Ízletes melegételhez juthatnak 
munkaidejükben a Vasmű dol-
gozói. Az állandó kínálat mel-
lett napi étlapról is választhat-
nak a vendégek, a gyár távolab-
bi részeire akár kiszállítással is. 
Ügyelnek a változatosságra:

– Kedden és csütörtökön tá-
voli, egzotikusabb ízeket is kí-
nálunk, szerdán „kohász ked-
vence” címmel erősebb ételek 
készülnek, mint például csülök 
pékné módra. A választékban 
mindig van főzelék is. Salátabárt 
működtetünk, a süteményeket 
a Dominó cukrászda szállítja, 
a pogácsa saját recept – vázol-

ja az étlapot, amely interneten 
elérhető, és nyomtatott formá-
tumban kiviszik az üzemekbe is 
a futárok.

– Nem használunk ízfo-
kozót, még vegetát sem, friss 
zöldséget dolgozunk fel – 
hangsúlyozza, és néhány mon-
datából sokat tanulhatok a 
zöldségalaplevekről. Majd kité-
rünk az árakra:

– Az a drága étel, amit ki-
dobunk. Ezért rendelhető fél 
adag is bizonyos ételtípusokból 
– érvel.  

Érdekel, hogy neki mi a ked-
venc étele:

– Nagyon szeretek enni, le-
gyen az egy egyszerű spenót, 
vagy egy borvacsora ételso-
ra. Mindent szeretek, ami jól 
van elkészítve. Minden ételnek 
megvan a maga helye az élet-
ben, édesanyám főztjének is. 
Nálunk a családi étkezés mindig 
sarkalatos pont volt, édesapám 
elvárta, hogy jó étel kerüljön az 
asztalra. Én jobban szeretek főz-
ni, mint enni. Élvezem, ahogy az 
alapanyagok átalakulnak, válto-
zik a színük, a textúrájuk, mi-
közben keresem a jó ízeket. Ez 
egy életforma. Érzünk, látunk, 
hallunk, a konyhában szinte 
minden érzékszervünk egyszer-
re működik.

Sokoldalú szakács 
Esztergomból
Erős Péter vérbeli „üzemi kony-
hás” szakács, aki Esztergomból 
érkezett Dunaújvárosba:

– Gyerek ko-
rom  ban kezdett 
érdekelni a főzés, 
korán beleszeret-
tem a szakmába. 
Tudatosan vá-
lasztottam meg 
az iskolámat Esztergomban, 
ahol felnőttem. Dolgoztam a 
Suzuki gyár konyháján, a maga-
ménak éreztem azt a munkahe-
lyet. Kiszámítható volt, tervez-
hető életritmussal. Kipróbáltam 
Budapesten a Don Pepe piz-
zériahálózatot is, a tulajdono-
sai üzemeltették egy időben a 
DUNAFERR konyháját. Ők kér-
dezték meg, hogy lenne-e ked-
vem leköltözni. Kértem két 

GYÁRI ÉLET

Életet szolgáló ételek
 MINŐSÉG ÉS MEGÚJULÁS A VASKOHÁSZ ÉTTEREMBEN
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hónap gondolkodási időt, meg-
néztem térképen, hogy hol van, 
utánaolvastam, milyen város – 
mesél a kezdetekről.

– Hasonló kisváros Duna-
újváros is, mint Eszter gom, és a 
Duna-part talán itt a legszebb – 
zárja rövidre, majd hozzáteszi:

– 2014-ben megismerkedtem 
a párommal, közben szerencsé-
re a Vasmű visszavette a konyha 
üzemeltetését, és átvett minket, 
itt dolgozókat is. Egyértelmű 
volt, hogy maradok. Jó a kony-
ha felszereltsége, jók a munka-
társak, jó a munkaidő. Minden 
adott ahhoz, hogy jó ételeket 
főzzünk – mondja, majd körbe-
vezet a konyhában. Megmutatja 
a sous vide főzési eljáráshoz 
használt berendezéseket, el ma-
gyarázza, miként képesek omlós, 
ízletes húst készíteni vákuum-
ban, alacsony hőmérsékleten. 
Megállapítom, hogy akár egy 
szálloda konyhája is lehetne. 

Péter a dunaújvárosi évei-
ben tett mestervizsgát, elvégez-

te a diétás szakács képzést és 
elmélyedt el a kovászos pizzák, 
kenyerek világában is:

– Otthon kísérletezek. Ha 
találok egy érdekes receptet, 
kipróbálom, behozom, majd 
együtt gondolkodunk a főnö-
kömmel, hogyan kerülhetne 
az étlapra. Nagyban, sokat főz-
ni kicsit nehezebb, ugyanakkor 
az ízek mintha jobban kijön-
nének – osztja meg tapasztala-
tait. Éppen most készülnek ét-
lapváltásra, a megújuló kínála-
tot bizonyára kíváncsain várják 
a vendégek. 

Konyha a pult mögött
Műszak végén, délután két óra 
körül hasonlóan vonzó látvány 
a konyha, mint tizenegykor a 
színes, friss ételekkel teli pult, a 
csinos egyenruhában kiszolgá-
ló hölgyekkel. A háttérben már 
a másnapra készül a konyhai 
személyzet, ugyanúgy forma-
ruhában, tiszteletet adva az éle-
tet szolgáló ételeknek. Csak az 

irodában, beszélgetésünk kez-
detén veszi le szoros fejkötőjét 
Gotthárdné Antal Dominika. 
Megvillan szőke haja, kedves 
mosollyal árulja el, hogy nemrég 
volt az esküvője. Párja bútorasz-
talosként az építőiparban dol-
gozik. Dominika vendéglátás- 
szervezést tanult, a technikusi 
vizsga után a Campus étterem-
ben kezdett:

– Gyuri a ta-
nárom volt a 
„Keróban”, ké-
sőbb dolgoztunk 
együtt rendezvé-
nyeken. Szívesen 
jöttem a hívásá-
ra. Mindig is tetszett a vendég-
látás, bár a konyhában jobban 
érzem magam, mint kint, fel-
szolgálóként. Itt különösen jó a 
légkör, mindenki tudja a dolgát. 
Segítőkész a csapat, családias a 
hangulat. Pultos vagyok, de ter-
mészetes, hogy segítek az előké-
szítésben is, ha kell, dolgozom a 
kezük alá, hogy ne ússzanak el. 
Rengeteget tanultam már, de 
még nem látom át a konyha mű-
ködését. Itt minden perc számít 
– jegyzi meg. 

Igen, én is láttam, ahogy egy-
másnak intve, szemmel üzen-
ve szolgálják ki a vendégeket, 
pakolják meg gusztusos tartal-
makkal a dobozokat. Jövőbeni 
tervei is szóba kerülnek:

– Méhészkedünk a párom-
mal, amit iskolában is sze-
retnék rendesen megtanul-
ni. A jövőben különleges ter-
mékeket készítenék. Már 
próbálkoztunk levendulás 
mézzel, mézborral. Számomra 

megnyugtató az erdő, és öröm-
teli, hogy a párommal ketten 
foglalkozunk a méhekkel, a 
mézzel – mondja mosolyogva, 
majd beavat a méhek társadal-
mának rejtelmeibe. 

Ételfutár a volán mögött
Különleges munkahely a Vas-
mű, ahol nem a kapuban rakják 
le az ételekkel teli dobozokat, 
hanem futár viszi autóval a gyár 
legtávolabbi sarkába is a frissen 
főtt, megrendelt ételt. Apostag-
ról jár be dolgozni Vitéz Nikolett 
konyhai kisegítő, futár:

– Munkát ke-
restem, az előző 
cégnél ételfutár-
ként alkalmaz-
tak. Az volt az ér-
zésem, hogy so-
sem tudom meg-
jegyezni az utcák nevét, fek-
vését, hisz a városba is vittünk 
ételt. A gyár egyszerűbb terep. 
Váltjuk a kihordás sorrendjét, 
hogy igazságos legyen, ne 
mindig ugyanazok kapják meg 
tizenegykor az ebédet, mások 
meg negyed egykor. Nekem 
különösen előnyös ez a mun-
kahely, dolgozhatok hat órá-
ban. Két kisgyerekem van, a kis-
fiamat el tudom vinni az isko-
lába, a kislányomat az óvodá-
ba, és beérek nyolc órára – ad 
bepillantást a mindennapjaiba. 
Beszélgetünk a megrendelőkkel 
való találkozásról, a kivitt ételek 
véleményezéséről:

– Nem jellemző a kritika, in-
kább dicsérik az ételeket.  Az a 
fontos, hogy időben odaérjek. 
Bár az interneten rendelnek, 
mindig viszek étlapot is, hisz 
az üzemekben nincs mindenütt 
számítógép. Szeretek itt dolgoz-
ni, sosem unalmas a munka, ha-
mar elmegy az idő és barátságo-
sak a kollégák is – sorolja, mie-
lőtt elköszön.

Délután kettőre véget ér 
a pörgés, felszáradt a felmo-
sás, csillognak a megtisztított 
munka- és főzőlapok, a sous 
vide kád hangtalanul puhítja a 
húst másnapra. Csak a főnök 
nyüzsög: számol, telefonál, ter-
vezi a jövő heti ételsort.

Kaszás Éva 
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AKTUÁLIS

Nem mindenkit köt össze 
a munkája a vállalat 
összes területével, 
így sokan talán nem is 
tudják, hogy a dunaferres 
kollektívában számos 
olyan munkatársunk 
dolgozik, akik tudományos 
fokozattal rendelkeznek.  
Munkájuk nagyon fontos 
a vállalat szempontjából, 
kutatási eredményeik 
pedig széles szakmai 
körben ismertek. 
Sorozatunkban  
a „gyári tudósokat” 
mutatjuk be olvasóinknak.

Férfias szakmának gondoljuk a 
kohászatot, de a kutatás terüle-
tén már jobban tetten érhető a 
nők vonzódása a fémes felület 
alatt megbúvó, finom anyag-
szerkezetek, titokzatos struk-
túrák iránt. Azonban kérdés 
marad, hogy mi késztet egy nőt 
arra, hogy az anyagtudomá-
nyokba egyre magasabb szin-
ten, hosszú éveket fektessen? 
Miért választja valaki szabad-
idős elfoglaltságának az elmé-
lyült kutatást, tanulást? 

Számomra a kérdés hangsú-
lyosabbá vált, amikor dr. Szabó 
Andreával, a DUNAFERR 
Labor Nonprofit Kft. Spek tro-
metriai Osztályának anyagvizs-
gáló mérnökével találkoztam. 
A laboratóriumban a gyártá-
si folyamatokat támogatják ter-
melés közbeni anyagvizsgála-
tokkal. Más világ ez, mint egy 
kutatóintézet, az itt folyó mun-
ka a kohászat szerves része. 

– Édesapám (dr. Szabó 
Zoltán, a vállalat egykori fő
metallurgusa – a szerk.) gye-
rekkoromban a helyi egyetem, 
az akkori NME KFFK docense 
volt. Emlékszem, hogy akkori-
ban lenyűgözött minden, ami a 
főiskola öntödéjével volt kap-
csolatos. Amikor hazajött, be-
lebújtam a kabátjába, ma is em-
lékszem az öntödéből hazaho-
zott fémes illatra. 

Vegyipari osztályban érett-
ségiztem, onnan egyenes út 
vezetett az anyagmérnöki 
pályára. A Dunaújvárosi 
Főiskola végzős hallga-
tójaként dr. Dénes Éva 
szakmai felügyelete 
mellett győztes TDK-
dolgozatot írtam és ki-
váló eredménnyel vé-
geztem. Dr. Zsámbók 
Dénes, a Kutatóintézet 
akkori vezetője fiatal, 
agilis mérnököket gyűj-
tött az intézetbe, így lehet-
tem én is 2001. február else-
jétől egy problémamegoldó 
team tagja. Pályakezdő mér-
nökként megtapasztalhattam 
a gyakorlott kollégák szakmai 
önzetlenségét és odaadó se-
gítségét – idézte fel emléke-
it Andrea. – Az intézetveze-
tő kérésének eleget téve kezd-
tem meg egyetemi tanulmá-
nyaimat a Miskolci Egyetem 
Műszaki Anyagtudományi 
Karán, kohómérnök szakon, 
levelező tagozaton. Diploma-
munkámban az új generációs 
(TRIP) acélok kísérleti gyár-
tásával foglalkoztam, nagy 
hangsúlyt kapott természete-
sen a metallográfia és a szá-
mítógépes képelemzés. A ta-
nulmányi eredményeim és a 

Akit megigézett a vas illata
 TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL A DUNAFERRBEN

jól sikerült a védésem után 
dr. Károly Gyula professzor 
ajánlotta fel, hogy folytassam 
tanulmányaimat a Kerpely 
Antal Anyagtudományok és 
Technológiák Doktori Isko-
lában, az ő szakmai támogatá-
sa mellett. 

Beszélgetésünk közben is  
érződött a szakmája iránti kí-
váncsiság, az érdeklődéssel 
folytatott tanulás öröme. A 
„Nemfémes zárványok jellem-
zői a szilíciumszegény, alumí-
niummal csillapított folyékony 
acélban” című kutatási témá-
nak már a címe is megmutatta, 
hogy elmélyültséget követelő, 

hatalmas munkaigényű terüle-
tet választott. 

– Alapos kutatómunkát 
kívánt ez a négy év, szemi-

náriumokon, konferen-
cia-előadásokon keresz-
tül, ahol mindig többet 
és jobban kellett teljesí-
tenem. A legfeszültebb 
a védésem körüli idő-
szak volt, magát a vé-

dést nehezen éltem meg, 
csak később vált hatalmas 

sikerélménnyé. 
Beszélgetésünk folytatása 

főként a családról szólt:
– A doktori védés utáni év-

ben megszületett a kislányom, 
és a család kapta a főszerepet 
az életemben. A visszatérésem 
után új munkahelyre kerültem, 
a DUNAFERR Labor Nonprofit 
Kft. spektrometriai osztályára.

Andrea elárulta, hogy kislá-
nya után a két kisfia megszüle-
tésével érezte teljesnek a csa-
ládjukat. Kikerülhetetlen téma 
volt a hét évre elhúzódó GYED 
sokoldalúsága, élményei, ne-
hézségei. Mint mondta, ko-
moly szervezést kíván, hogy 
három gyermek mellett saját 
hobbija is lehessen, ami nem 
más, mint a maratonfutás.

– Mindenki sportol a csa-
ládban. A férjemmel (Mészáros 
István, a rendszertámogatási 
osztály  vezetője – a szerk.) mind-
ketten úgy véljük, hogy a spor-
toló emberek más mentalitással 
élik az életüket és igyekszünk 
ezt a pozitív életszemléletet 
átadni gyermekeinknek is. 
Törekszünk arra, hogy a moz-
gás, a sport szeretete az életük 
részévé váljon.

Megosztottuk Andreával 
a tapasztalatainkat a futásról, 
a különböző sportkütyükről. 
Megtudtam, hogy maratont az 
Alsó Duna-parton is lehet futni, 
nyolc és fél körben… Csak úgy, 
verseny nélkül. Kitartásunk 
próbájára, a magunk örömére. 

    Kaszás Éva
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A negyedik ipari forradalom, 
az Ipar 4.0 új kihívások 
elé állítja a szakmai 
képzőhelyeket is. A 
szakmai és a felnőttképzés 
rendszerszintű megújítását, 
továbbfejlesztését célzó 
stratégia a Szakképzés 4.0, 
melyet az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium 
(ITM) dolgozott ki. A 
kihívásokra reagálva 2019
ben az ISD DUNAFERR Zrt. is 
a tanműhelyének fejlesztése 
mellett döntött. 

A fejlesztési projektben megje-
lenik a Szakképzés 4.0 stratégia 
mindhárom alappillére: a kor-
szerű, vonzó oktatási környezet, 
a fiatalok karrierlehetőségeinek 
bővítése, valamint a naprakész tu-
dású oktatók képzése is. Már szá-
mos, a versenyképes tudást nyúj-
tó képzésekhez szükséges eszközt 
beszereztek, és folyamatban van 
az oktatási infrastruktúra fejlesz-
tése, valamint további eszközbe-
szerzések is. 

A jelentős eszközfejlesztés 
egyik kiemelt eleme a FESTO 
kiber-fizikai gyára. Joggal merül 
fel a kérdés, hogy honnan az el-

nevezés? Az új tanteremben szi-
mulációs robotok segítségével 
komplett gyártási, szerelési mun-
kafolyamatok programozható-
ak, modellezhetőek le. A diákok 
a legmodernebb oktatási mód-
szerek segítségével sajátíthatják 
el az ipari digitalizációhoz kap-
csolódó csúcstechnológiák al-
kalmazását az MPS (Modular 
Production System) munkaállo-
mások segítségével.

– Az Ipar 4.0 új munkakörök 
és foglalkozások létrejöttét hozza 
magával, így természetesen az is-
kolában tanított tartalmaknak is 
folyamatosan meg kell újulniuk 
– mondja Gyovai Attila, az ISD 
DUNAFERR Zrt. humánerőfor-
rás-fejlesztési osztályvezetője. – 
Csökken a szakképzettség nélkül 
is ellátható, betanított munkahe-
lyek száma, miközben nő az igény 
a rendszerek tervezésével, építé-
sével, üzemeltetésével foglalkozó 
informatikai, robotikai képzettsé-
gű szakemberek iránt. Magasabb 
hozzáadott értékű munkakörök-
ben dolgozó szakemberekre lesz 
szüksége az iparnak, ami meg-
változtatja a kompetencia-elvárá-
sokat is: egyre nagyobb hangsúly 
helyeződik az innovatív oktatás-

ra, a kreativitás és az együttmű-
ködés fejlesztésére. 

– Ez az átalakulás nagy kihí-
vást jelent a szakmai képzőhe-
lyek, így a tanműhelyünk számá-
ra is. A korszerű tudással rendel-
kező munkaerőre egyre inkább 
szükség lesz, különösen az auto-
matizált termelés és szolgáltatá-
sok tervezéséhez, kiépítéséhez, 
működtetéséhez és karbantartá-
sához. A szakképzésnek és a fel-
nőttképzésnek erre kell felkészí-
tenie a diákokat, a jelenlegihez 
képest megújuló tudásanyaggal, 
módszertannal.

Az osztályvezető elmondta, 
hogy a technológiai fejlődést, a 
munkaerőpiacot és az oktatást 
érintő XXI. századi kihívások-
ra válaszolva olyan fejlesztése-
ket kívántak végrehajtani, ame-
lyekkel a meglévő tanműhely 
adottságait figyelembe véve egy 
újabb oktatási terület valósítható 
meg. Így készült el tavaly nyár-
ra a FESTO kiber-fizikai gyára. 
A tanműhely komplex fejlesz-
tési programjának részét képe-
ző beruházás során 63 millió fo-
rintba került a három, össze-
sen 12 munkahellyel rendelke-
ző robotizált, automata MPS-
állomás telepítése, s további 
mintegy 15 millió forintot tett ki 
a minden igényt kielégítő új tan-
terem kialakítása. A beruházás 
jelentős, 70%-os állami támoga-
tással valósul meg. 

Mindvégig kiváló volt az 
együttműködés a FESTO cég-
gel, akik csaknem húsz éve áll-
nak szakmai kapcsolatban a 
DUNAFERR-rel, s nélkülözhe-
tetlen szakmai segítséget nyúj-
tottak a tanterem kialakításá-
ban is. Tavaly júliusban megtör-
tént a beüzemelés, októberben 
pedig három oktató képzése is 
megvalósult. 

A kiber-fizikai gyárban ok-
tatók egyike Kolacsek Sándor, a 
DSZC Dunaferr középiskola villa-

mos tagozatának mérnöktanára, 
aki úgy fogalmazott: egyértelmű-
en a jövő oktatási csúcstechnoló-
giája került be a tanműhelybe ez-
zel a fejlesztéssel.

– 2020 őszén 
egy rövid időre 
már volt módunk 
megismerkedni a 
teremmel, de az-
tán a pandémia 
közbeszólt, és a jelenléti oktatás 
felfüggesztése miatt nem indulha-
tott el a tanterv szerinti gyakorla-
ti képzés a teremben. Időközben 
zajlik a tanmenetekbe történő 
integrálása is ennek az új tudás-
anyagnak. A FESTO partner eb-
ben is, hiszen komplex oktatási 
anyagokkal segítik a munkánkat. 
Reményeink szerint idén szep-
temberben megkezdődhet a te-
remben a rendszeres oktatás.

Ebben a valós vertikumot mo-
dellező kiber-fizikai gyárban elsa-
játíthatják a diákok a robotizált, 
automatizált, szinte emberi kéz 
érintése nélkül zajló munkafolya-
matokat. Ma már egy gépi forgá-
csoló sem a hagyományos eszter-
gapad mellett áll, hanem CNC-
eszközöket programoz, és gya-
korlatilag a gépek végzik el a szük-
séges megmunkálásokat. Miután 
itt a teljes rendszer alapjaiban a 
pneumatikára épül, elsősorban 
az automatizálási technikusok, 
de a mechatronikai technikusok 
és az erősáramú elektrotechniku-
sok oktatásának is fontos helyszí-
ne lesz. Ezek a fiatalok már „di-
gitális bennszülöttek”, gyorsan és 
könnyen tanulják meg az olyan 
típusú ismereteket, mint a PLC-
programozás, a logikai vezérlés 
vagy a robotika.

A teremben található MPS-ek 
a legmodernebb automata mun-
kaállomások közé tartoznak, el-
végzik az anyagkiválasztást, a kü-
lönböző méréseket és a felmerülő 
hibák kiküszöbölését is. 

Sz. I.

Csúcstechnológia  
a szakképzés szolgálatában

 FESTO KIBER-FIZIKAI GYÁR A TANMŰHELYBEN
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ARCOK

A műszaki szakemberek 
szeretik a matematikát. 
Vallják, hogy kevés 
szabályból is bonyolult 
rendszerek hozhatók 
létre, érdekes példa erre 
a fraktálokat előállító 
algoritmus és a képek 
részletgazdagságának 
kontrasztja. 
Figyelemreméltó, komplex 
geometriai alakzatok 
születnek ily módon.

Nem is gondolnánk, hogy itt, 
a DUNAFERR-ben mennyi-
mennyi értékes ember, az alap-
szakmája mellett különleges 
készségekkel megáldott vagy 
érdekes hobbival rendelkező 
kolléga mellett megyünk el a 
folyosón vagy az üzemcsarnok-
ban. Egyikük, Dzsugán Csaba, 
az Acélmű villamos üzemében 
üzemmérnökként dolgozik.

Napi feladata a folyama-
tos tervezés, üzemeltetés, kar-
bantartás biztosítása a PLC-
vezérlőrendszerekben. A villa-
mos üzem egyik legutóbbi leg-
nagyobb projektje a régi FAM 
OMRON-rendszer cseréje volt. 
Itt kihívást jelentett a régi és az 
új PLC-k generációs különb-
ségének áthidalása, az ipari ve-
zérlők ilyen jellegű fejlesztésé-
nek leprogramozása és a hard-
ware-software, kommunikációs 
és programozási területeken a 
megfelelő megoldások megtalá-
lása. A projektben Csaba fő fel-
adata a PLC-k közötti kommu-
nikációs rendszerek kialakítása 
és a programátforgatás volt.

Az Acélműhöz köthető szin-
te az egész szakmai pályafutá-
sa: a gépészeti üzemnél kezdett, 
majd a katonaság után 1985-
ben a FAM-ra került kormá-
nyosnak. Munka mellett tanult 
a Dunaújvárosi Főiskolán, mér-
nök-informatikus szakon vég-
zett 2004-ben. 2007-től átvet-

ték a villamos üzem csapatá-
ba, majd 2014-ben a Miskolci 
Egyetemen villamosmérnök 
MSc. végzettséget szerzett. 
Csaba Rácalmáson született, 

1982 óta házas, két gyermeke 
van, egy fia és egy lánya.

Kedvenc hobbija a fraktál-
képek alkotása saját fejleszté-
sű programmal, amelyhez a 
Photoshop-képszerkesztő és az 
APO-fraktálgenerátor mellett 
saját scripteket és saját plugin-
okat használ. A fraktálművé-
szet a képzőművészeten be-
lül a digitális művészet új ága, 
amelynek lényege a matema-
tikában fraktáloknak nevezett 

önhasonló alakzatok digitális 
művészi megjelenítése vagy 
felhasználása.  Csaba először a 
főiskolán találkozott fraktálké-
pekkel, utána interneten talált 
rájuk újra két-három évvel ez-
előtt. Az alkotás, a programozás 
mellett a végeredményként szü-
letett képek ragadták meg iga-
zán Csaba tetszését. 

– A szabad forráskódú prog-
ramokat kibővítem olyan mate-
matikai képletekké, hogy a ké-
peim színei, alakzatai igazán 
egyediek legyenek – jegyezte 
meg a hosszú programozási fo-
lyamatról Csaba. Eddig mintegy 
százhetven fraktálképet készí-
tett, melyek a www.artifical-art.
com weboldalán nézhetők meg. 
Örömforrás, szórakozás szá-
mára a képek készítése. Ha va-
laki szintén ezzel szeretne fog-
lalkozni, annak Csaba azt ajánl-
ja, hogy kezdő lépésként a frak-
tálképek vagy a Mandelbrot-
halmaz kifejezésre keressen rá a 
világhálón.

Tóth Szilvia

Digitális 
művészet

 SAJÁT FEJLESZTÉSŰ FRAKTÁLKÉPEK

A Mandelbrot-halmaz
A tanulmányozásából kialakult ún.  fraktál-geometriában a tudo-
mányos cikkek és egyetemi kézikönyvek kedvelt példaalakzata lett, 
amatőr és profi művészeti alkotások egész sora foglalkozik vele, és 
a kilencvenes években egy új művészeti paradigma, a  fraktálmű-
vészet  megalakulása is elsősorban a felfedezésének köszönhető. 
A halmazt a  komplex számsíkon  ábrázolva, egy nevezetes  fraktál-
alakzat  adódik. Ábrázolása a nagy számításigénye miatt számító-
gépes eszközöket igényel. A képernyő megfelel a komplex sík egy 
részének, a pixelek az oda tartozó komplex számoknak. A  szá-
mítógép  minden pontra kiszámítja, hogy az iterált pontsorozat a 
végtelenbe tart-e. Ebben segít az a szabály, hogy ha az adott sorozat 
egy tagjának abszolút értéke túllépi a kettőt, akkor a végtelenbe tart. 
Az ehhez szükséges lépésszám méri a divergencia mértékét, amihez 
különböző színek rendelhetők. (Forrás: hu.wikipedia.org)



Rácalmási háza melletti 
apró műhelyében 
látogattam meg Tóth 
Csabát, az ISD Power 
erőművének karbantartó 
csoportvezetőjét. Balra 
míves íjak feszültek a falon, 
szemben egy kerékpár 
függeszkedett a magasban, 
előtte motor támaszkodott. 
Körben rendben 
elhelyezett kisgépek várták 
a megmunkálásra szánt 
anyagot. 

Egy lámpákkal körbevilágított 
asztalnál dolgozott késeivel a 
házigazda.

– Széles az érdeklődési köre, 
ahogy látom – jegyeztem meg 
elöljáróban.

– Valóban szeretem az ak-
tív pihenést. Tavasztól, ha az 
idő engedi, kerékpárral járok 
be dolgozni. Az íjászat régóta 
motoszkált már a fejemben, 
mígnem tizenegy éve kaptam 
kölcsön egy íjat. Aztán a szen-
vedélyemmé vált. Rácalmáson 
huszonhét fős szakosztályt ve-
zetünk Szendrey Gáborral, két 
szakágban. Én az „erdőben sé-
tálós”, 3D terepíjászatot vá-
lasztottam. Most már a felesé-
gem is velem tart. Ez egy csa-
ládi sport is, a gyerekek elkísér-
hetik a szüleiket. Legidősebb ta-
gunk hetvenkét éves, a terepet ő 
is végigjárja.

Mielőtt elmélyedtünk volna 
az íjászat rejtelmeiben, a kések-
ről érdeklődtem:

– Megtetszettek az íjászok 
oldalán tarsolyokban függő ké-
sek. Egyik szebb volt, mint a 
másik. Amikor a beszerzési áru-
kat megtudtam, úgy döntöttem, 
elkészítem magamnak. Az első 
kést öt-hat éve készítettem tö-
rött csapágyakból. Volt egy kis 
kovácstüzem, vettem mellé ül-
lőt. Mondhatom, komoly fizi-
kai munka a kovácsolás, izom-
lázzal mentem másnap dolgoz-
ni. Most már külföldről szerzem 
be a pengék alapanyagát, a da-

maszkuszi acélt. Drága anyag, 
de használat után pici réteg olaj-
jal megkenve örök élet és egy 
nap – mesélt szenvedélyesen. 

Az asztalon egy konyha-
kés feküdt, szelíden ívelő, kéz-
be simuló, gyönyörű markolat-
tal. Öröm lehet ilyennel dolgoz-
ni főzés közben, fordult meg a 
fejemben.

– Ez egy séfkés, főzni szere-
tő embernek készítettem. Egy 
férfinál a jó kés státuszszim-
bólum – magyarázta, majd ké-
pekről megmutatta az alakítás 
fázisait. Nagyobb asztalosmun-
kákból leesett, gyufásdoboznyi, 
maradék trópusi fadarabokból 
rakta össze, majd rézcsíkkal il-
lesztette eggyé a markolatot. 

Miközben szebbnél szebb kések 
kerültek elő míves bőrtokok-
ból, máris a bőrözés rejtelmei-
ről beszélgettünk:

– Külön tanultam a bőrözést. 
Komoly szerszámok szüksége-
sek a vágáshoz, varráshoz, dí-
szítéshez. Sablonokkal vágom, 
körzővel kirajzolom, kézzel lyu-
kasztom az anyagot, és speciá-
lis, viaszos cérnával varrom. A 
színezéshez magam keverem a 
pácporokat. Van olyan bőr, amit 
például a pálinkafőzésnél kelet-
kező rézelejébe áztatok – mesél-
te, majd mohazöld, melegvörös 
bőrtokok kerültek elém gyönyö-
rű, fénylő késekkel. 

– Nincs saját késem. Sokszor 
elhatározom, hogy a következőt 

megtartom, de valaki mindig 
beleszeret – jegyezte meg. 

Aztán arról beszélt, hogy fo-
kozatosan finomabb és fino-
mabb csiszolás szükséges a pen-
gékhez. Magának készítette a 
csiszológépet is, mint megannyi 
más szerszámot. Nézegettem a 
késeket, miközben azon tűnőd-
tem, honnan az arányérzék, az 
értő színválasztás, a mesterség-
béli tudás?

– Szeretek foglalkozni velük, 
megnyugtat az alkotás – ösz-
szegezte hobbiját. Szóba került, 
hogy ilyen mesterfokon akár 
már megélhetési forrás is lehet-
ne a késkészítés.

– Az már nem lenne jó. 
Elvenné a saját örömömre 
végzett munka szenvedélyét.  
Stresszt hozna az életembe a 
kényszerű teljesítés. 

Már az egzotikus jatobafáról, 
majd a leukuról, a vikingek le-
gendás késéről mesélt. Egy da-
rab diófát tett elém, az erezetét 
mutatva:

– Már látom, mi lesz belő-
le – mosolygott, s egy pillanat-
ra megirigyeltem a képzelőere-
jét. Meg is jegyeztem, hogy ez 
már több, mint hobbi, inkább 
iparművészet… Miközben ki-
kísért, újra az íjászatról mesélt, 
ami aktív meditáció, ahol nincs 
második lövés, csak az az egy. 
Azzal kell eltalálni a célt. Így 
lehet a késekkel is. Nem lehet 
újracsiszolni a pengéket, első-
re kell megtalálni a lelküket adó 
ívet.

  K. É.

Az alkotás megnyugtató ereje
 ÍJÁSZATBÓL KÉSKÉSZÍTÉS

92021. május



Akárhányszor fellapozza az ember, mindig tartogat 
érdekességeket a vállalat alapításának ötvenéves 
jubileumára, 2000ben kiadott Dunaferr Dunai 
Vasmű Krónika. Az ikonikus kiadványból most olyan 
eseményeket válogattunk öt évtized történéseit 
áttekintve, amelyek a májushoz kapcsolódnak.

1955. május 1.

Első alkalommal rendezik meg a Sztálinvárosi Vidám Vásárt. A há-
romnapos ünnepségen számos kereskedelmi pavilon, kulturális és 
sportprogram várja a rokonként, barátként ideérkezőket, ahol a vá-
ros és a vasmű egyaránt bemutatkozik.

1957. május 10.

Az érctömörítőmű termelésének növekedése lehetővé teszi, hogy a 
saját nagyolvasztó ellátása mellett diósgyőri megrendelésre is szál-
lítsanak tömörítvényt.

1960. május 27. 
Megkezdi a termelést a negyedikként megépített 1. sz. Maerz-
kemence.

1961. május 1.

Ez évben is megnyitja kapuit a Vidám Park, ahol társadalmi össze-
fogással elkészült 30 dodzsempálya, 4 ügyességi játék, láncos repü-
lőgéphinta és az újjáépített óriáskerék.

1968. május 28.
Termelni kezd a radiátorüzem, s ezzel megkezdődik a fűtőradiáto-
rok üzemszerű gyártása.

MÚLT ÉS JÖVŐ

Gyártörténeti 
pillanatképek

 HÓNAPRÓL HÓNAPRA – MÁJUS
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1971. május 30.
Felépül a Dunai Vasmű és a Medicor közösen üzemeltetett üdülője 
Balatonszéplakon, 100 szobával.

1980. május 21.
A Dunai Vasmű a tavaszi Budapesti Nemzetközi Vásáron saját pavi-
lonjában mutatja be termékeit.

1981. május 20.
A 26. sz. Állami Építőipari Vállalat megkezdi a III. sz. kokszolóblokk 
és a széntorony alapozását.

1994. május 2.

A Dunaferr Kereskedőház Kft. az ország legnagyobb vámszabad te-
rületét alakította ki Dunaújvárosban mintegy 20 000 négyzetméter-
nyi területen.

1996. május 27.
A honfoglalás 1100. évfordulója tiszteletére ünnepélyes körülmé-
nyek között átadják a somogyfajszi őskohó múzeumot.
  

112021. május



KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Pető Károly
1957-2021

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
 (Juhász Gyula)

Az ember nehezen veszi tudomásul azt a 
tényt, hogy aki megszületik, az egyszer el is 
távozik a földi létből. Szomorú és fájdalmas 
a hír, hogy örökre eltávozott közülünk ked
ves kollégánk, Pető Károly.

Karcsi Sztálinvárosban született 1957. 
április 7-én, egy dolgos, szerető család 
legidősebb gyermekeként. Ez a város je-
lentette a gyökereit, ragaszkodása az itteni 
utcákhoz, terekhez, a Duna-parthoz, ahol a 
gyerekkori barátokkal ezer csínyben vett 
részt, egész életében elkísérte. Általános 
és középiskolai tanulmányait itt végezte, 
majd Kecskeméten folytatta. 1978-ban vég-
zett a Gépipari és Automatizálási Műszaki 
Főiskola gyártástechnológus üzemmérnök 
szakán. 

Első munkahelye a dunavecsei Fúró-
gépgyártó Vállalat volt, majd a dunaújváro-
si Vendéglátó Vállalatnál dolgozott energe-
tikusként. 1995 szeptemberében szerezte 
meg második diplomáját a Bánki Donát Mű-
szaki Főiskolán, mint termékfejlesztési 
tanácsadó szakmérnök. Ugyanezen év ok-
tóberében kezdett a Vasműben dolgozni, 
a Dunaferr Fejlesztő és Karbantartó Kft. 
műszaki osztályának gyártástervezőjeként. 
Nyolc évvel később, 2003-ban lett a mű-
szaki osztály vezetője, majd az integráció 
után 2007-től ugyanezt a feladatot végezte 
a Gyártó Egység állományában. 

Szerette a munkáját, a hivatásával járó 
kihívásokat. Vezetőként minden helyzetben 
kiállt a beosztottai mellett. A technológia 
iránti érdeklődését, szeretetét adta tovább 
fiának is, aki követte őt, és az iskolái elvég-
zése után a Dunaferrnél helyezkedett el.

Szabadidejében és a hétvégéken élvezte 
a hétvégi ház csendjét, békéjét. Mindig volt 
tennivaló a kis ház körül, nagyon szeretett 
kertészkedni, főzni és az unokáival játszani. 

Volt már egy időszak, amikor az egész-
ségéért kellett aggódnunk, de szerencsére 
akkor szívósságával legyőzte a betegséget 
és újra teljes értékűen tudott még sok éven 
keresztül dolgozni. Sajnos, most az újabb 
csatát elvesztette, hosszan tartó betegség 
után 2021. április 29-én hunyt el. 

Emlékét megőrizzük!

Szüleinktől, nagyszüleinktől sokszor hallhattuk a jól ismert mondást: sok kicsi sokra 
megy! De vajon igaz ez a nyugdíjpénztári megtakarításunkra is?

Az alábbi táblázatban bemutatunk 5 különböző esetet, amiből látszik, hogy adott 
összegű tagdíj vállalása 10, 20 és 30 év alatt milyen nagyságrendű megtakarítást jelent 
pénztártagjaink számára.

vállalt havi tagdíj 10 év

Ft vagyon
ebből:

hozam adó-visszatérítés

5 000 774 620 108 620 108 000

10 000 1 549 240 217 240 216 000

20 000 3 098 479 434 479 432 000

25 000 3 873 099 543 099 540 000

50 000 7 746 198 1 086 198 1 080 000

vállalt havi tagdíj 20 év

Ft vagyon
ebből:

hozam adó-visszatérítés

5 000 1 816 504 484 504 228 000

10 000 3 633 008 969 008 456 000

20 000 7 266 017 1 938 017 912 000

25 000 9 082 521 2 422 521 1 140 000

50 000 18 165 042 4 845 042 2 280 000

vállalt havi tagdíj 30 év

Ft vagyon
ebből:

hozam adó-visszatérítés

5 000 3 231 805 1 221 805 348 000

10 000 6 463 610 2 443 610 696 000

20 000 12 927 219 4 887 219 1 392 000

25 000 16 159 024 6 109 024 1 740 000

50 000 32 318 048 12 218 048 3 480 000

A számítás a jelenleg érvényes törvényi és pénztári szabályok alapján készült. 
A számítás a 2021. évi belépést, és 10-20-30 évig fizetett havi állandó összegű 

egyéni tagdíj fizetését feltételezi. 
A számítás átlag 3% / év hozammal, adójóváírás kihasználásával és a Pénztár hatá-

lyos tagdíjfelosztási mértékével készült.
Tájékoztatásul: pénztárunk elmúlt 15 éves átlagos nettó hozama 5,98% volt.

Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár

GYÁSZ

Sok kicsi sokra megy!
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Az a tény, hogy egyes 
emberek akár több mint 
105 évig is élhetnek, 
kifejezetten a különleges 
genetikai hátterüknek 
köszönhető, állapították 
meg olasz és svájci 
tudósok. 

„Az öregedés számos króni-
kus betegség és állapot koc-
kázatát növeli meg. Kutatási 
programunkban a 105 év fe-
letti emberek genetikai adott-
ságait vizsgáltuk meg, és ösz-
szehasonítottuk az Olaszország 
azonos területein élő fiatalabb 

felnőttekével” – mondta el Pao
lo Garagnani, a Bolognai Egye-
tem szakértője az EurekAlert 
tudományos hírportálnak.

Az olasz kutatók és a sváj-
ci Nestlé Kutatóközpont mun-
katársainak közreműködésével 
végzett vizsgálatba 81 nagyon 
idős, 105 év és 110 év feletti em-
bert vontak be. Az ő eredmé-
nyeiket az azonos régióban élő 
36 egészséges személyével ha-
sonlították össze, akiknek az át-
lagéletkora 68 év volt.

A vérvizsgálatok és genom-
szekvenálások során nyert in-
formációkat összevetették ko-

rábbi tanulmányokkal, amelyek 
összesen 333 százéves kor feletti 
és 358 hatvan év körüli személyt 
vizsgáltak.

Öt genetikai változást azono-
sítottak, amelyek gyakoriak 
a 105 feletti és a 110 feletti 
korcsoportban. Az ellenőrzések 
során ugyanezeket megtalálták 
a száz éven felülieknél is.

A számítógépes elemzések 
szerint ezek a genetikai módo-
sulások megváltoztathatják há-
rom különböző gén kifejező-
dését, amelyek a sejtek egész-
sége szempontjából kiemelt 
fontosságúak.

Az egyik ilyen gén (STK17A) 
koordinálja például a sejtválaszt 
DNS-károsodás esetén, elősegí-
ti a programozott sejthalált, ke-
zeli a veszélyes reaktív oxigé-
neket. Ezek a folyamatok szá-
mos betegség, például a rák ki-
alakulásánál játszanak fontos 
szerepet.

A szakemberek a természe-
tesen előforduló mutációkat is 
megvizsgálták a korcsoportok-
ban. Arra jutottak, hogy a 105, 
illetve 110 év felettieknél hét-
ből hat génnél alacsonyabb volt 
a mutációval terheltség aránya. 
Ez is hozzájárulhatott ahhoz, 
hogy elkerülték őket az olyan 
egészségügyi problémák, mint a 
szívbetegség.

Az eredmények útmutatóul 
szolgálhatnak a hosszú, egész-
séges élet titkához.

Forrás: mti.hu,  
sciencedaily.com

G. L.

Genetikai háttér áll  
az aggkor mögött 

 MEGFEJTETTÉK A MATUZSÁLEMEK GENOMJÁT

Szingapúrból érkezett 
a minap az elektromos 
energiatermelés egyik 
legfrissebb innovációjának 
számító, árnyékhatású 
energiagenerátor 
(Shadoweffect Energy 
Generator=SEG) 
kifejlesztéséről szóló hír. 

A Szingapúri Nemzeti Egyetem 
(NUS) anyagtudomány és tech-
nika, valamint fizika tanszéké-
nek tudósai alkottak meg egy 
olyan eszközt, amely a megvilá-
gított és az árnyékolt területek 
közötti fénykülönbséget hasz-
nálja villamos energia előállítá-
sához.

Tan Swee Ching professzor, a 
kutatócsoport vezetője elmond-
ta: „Hagyományos fotovoltaikus 
vagy optoelektronikus alkalma-
zások esetén, ahol állandó fény-
forrást használnak az eszközök 
táplálására, az árnyékok jelenlé-
te nem kívánatos, mivel ez ront-
ja az eszközök teljesítményét. 

Itt viszont kihasználtuk az ár-
nyékok által okozott megvilá-
gítási kontrasztot, mint közve-
tett energiaforrást. A megvilá-
gítás kontrasztja feszültségkü-
lönbséget indukál az árnyék és 
a megvilágított szakaszok kö-
zött, ami elektromos áramot 
eredményez.”

Az újonnan kifejlesztett SEG 
áramfejlesztő funkciója mellett 
önműködő közelségérzékelő-

ként is szolgál az áthaladó tár-
gyak megfigyelésére.

A SEG rugalmas és átlátszó 
műanyag filmen elrendezett cel-
lákból áll. Mindegyik szakasz egy 
vékony aranyfólia, amely szilíci-
um ostyában van elhelyezve. Egy 
ilyen generátor fajlagosan ol-
csóbban gyártható, mint a keres-
kedelemben kapható napelemek.

A SEG teljesítményének 
tesztelésére végzett kísérletek-

ről Andrew Wee fizikus profesz-
szor számolt be: „Ha az egész 
SEG-film megvilágítás alatt, 
vagy árnyékban van, az előál-
lított villamos energia nagyon 
alacsony vagy egyáltalán nem 
termelődik. Megállapítottuk, 
hogy az áramtermeléshez az az 
optimális felület, ha a SEG-cella 
fele megvilágítás alatt, a másik 
fele pedig árnyékban van, mivel 
ez biztosítja arányosan a maxi-
mális területet a töltés előállítá-
sához és begyűjtéséhez is.”

Az összehasonlító kísérletek 
során a tudósok azt is megállapí-
tották, hogy a SEG kétszer olyan 
hatékony, mint a meglévő, szilí-
ciumalapú napelemek. A SEG-
ből begyűjtött energia beltéri vi-
lágítási körülmények között lét-
rehozott árnyékok jelenlétében 
elegendő például egy 1,2 V mű-
ködési feszültséget igénylő digi-
tális óra működtetéséhez.

Forrás: 
 news.nus.edu.sg, raketa.hu

G. L.

Amikor árnyékból születik a fény 
 ELEKTROMOS ENERGIA KONTRASZTBÓL

Az új árnyékhatás energiagenerátor a fény és az árnyék közötti 
kontrasztot használja fel villamos energia előállításához 
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SPORTMUNKAPSZICHOLÓGIA

A kiégési – burnout 
– szindróma egy 
tünetegyüttes, amely 
hosszú távú fokozott 
érzelmi megterhelés, 
kedvezőtlen stressz
hatások következtében 
létrejövő fizikai, érzelmi, 
mentális kimerülés.  
A fogalom Freudenberger 
(1974) nevéhez fűződik.

A WHO felmérésére alapozva, a 
kiégés globális „betegség”, elő-
rejelzésük szerint vezető halál-
okká léphet elő a fejlett orszá-
gokban, így érdemes komolyan 
venni, és helyi szinten a lehető 
legtöbbet tenni ellene – olvasha-
tó a www.profession.hu-n. A ki-
égésnek lehetnek belső, valamint 
külső okai is. A leggyakoribb ok 
a folyamatosan fennálló stressz 
és megterhelés, megfelelő kikap-
csolódás nélkül, de akadnak egy-
szerűbb, perszonális (egyéni) és 
interperszonális (személyek kö-
zötti) okok is. Ha valaki állan-
dóan magasra teszi magának a 
mércét, az esetleges sikertelen-
ségből fakadóan hamarabb ég 
ki, mint azok, akik alacsonyabb 
elvárásokat támasztanak ma-
gukkal, illetve munkahelyükkel 
szemben. Hasonló állapot ala-
kulhat ki, ha valakit a munkahe-
lyén gyakran támadnak, gyakran 
kerül lelkileg megterhelő, aláren-
delt, megalázó helyzetbe.

A kiégés okaként alapvetően 
a következőket említik: Hosszú 
távon fennálló stressz és meg-
terhelés. Kevés motiváció a 
munkában, munkahelyi elé-
gedetlenség, különösen olyan 
munkakörökben, ahol a mun-
kavállaló nem érzi ráhatását az 
eredményre. Megromló mun-
kahelyi kapcsolatok, az egy-
mást segítő „csapat” meglété-
nek hiánya. Túl hosszú munka-
idő. Aránytalanul nagy felelős-
ség. Túl monoton munkavégzés.

A fenti lista persze koránt-
sem teljes, a kiégés gyakori okai 
között szerepel, ha a munkavál-
laló nincs tisztában a teljesítmé-
nyével, produktivitásával, mun-
káját hiábavalónak érzi. A hi-
ábavalónak érzett munkának 
mind a munkavállaló, mind a 
környezete szempontjából ala-
csony a társadalmi presztízse, 
így nem érzi magát megbecsül-
ve. Ehhez gyakran hozzájárul az 
előrejutási lehetőség hiánya – 
a munkavállaló csapdába esve 
érzi magát saját pozíciójában, és 
a munkaadó nem kínál neki ki-
utat, perspektívát.

A fentiek a munkavállaló ré-
széről egészségügyi, a mun-
kaadó részéről pedig produk-
tivitásbeli problémákat vet-
nek fel, a kiégett munkaerővel 
mindenki rosszul jár. A mun-
kavállalók 53 százaléka számára 
leginkább a munkahelyi stressz 

okoz egészségügyi kockázatot, 
és évente körülbelül 440 milli-
árd forint vész el a nem kezelt 
munkahelyi stressz következté-
ben, az Európai Munkavédelmi 
Ügynökség adatai szerint.

Vajon mi vezet a munkahe-
lyi kiégés jelenségéhez? A kér-
désre adott válaszában a szerző, 
DózsaVépy Renáta 5 indikátort 
jelöl meg. 1. Mindig elérhető-
ek vagyunk. 2. Mérgező mun-
kahelyi légkör. Hiába szeret-
jük a munkánkat, ha munka-
társainkkal még egy általáno-
san jó kollegiális viszonyt sem 
tudunk kialakítani. Ez fakad-
hat belőlünk is természetesen 
– tehát mi nem illünk az adott 
társaságba –, de javarészt ele-
gendő egy-két már eleve ki-
égett, negatív gondolkodású, 
elégedetlen ember a csoport-
ban ahhoz, hogy a munkahe-
lyi napokat megkeserítsék. 3. 
A belső harmóniánk felbom-
lása.  4. A munkánk az éle-
tünk. Az remek, ha szeretjük 
a munkánkat, de csak annak 
élni hosszú távon, éppúgy ve-
zethet kiégéshez. Sosem pihe-
nünk, nem tudunk feltöltőd-
ni semmilyen más elfoglalt-
ságban sem. 5. Végül, de nem 
utolsósorban, a megbecsülés, a 
visszajelzés hiánya vezethet ki-
égéshez a munkánkban.

Szente Tünde
Illusztráció: pixabay.com

Sorozatunkat folytatva 
a vasgyári kötődésű 
kispályás focicsapatok 
közül ezúttal az Africas 
gárdáját igyekszünk 
bemutatni. Segítségünkre 
volt ebben a csapatvezető, 
Bognár István „Boci” , akit 
jól ismernek a városban  
a sportág kedvelői.

– A csapatunk 1987-ben ala-
kult, baráti társaságként. A 
kezdő csapatban annak ide-
jén Nagy Zoltán, Princz Attila, 
Szentandrássy Gyula, Aranyos 
György, Rőder Gábor és jóma-
gam játszottunk – vág a dol-
gok közepébe István. – Célunk a 
munka utáni napi mozgás bizto-
sítása és a barátságunk erősíté-
se, illetve a kapcsolattartás volt. 
Az eltelt, immár több mint har-
minc év nagyon sok mindenre 
megtanított bennünket: 
értékelni egymás erényeit, 
elfogadni a lehetőségeket és 
összetartani. Csapatvezető ként 
mindig is büszke voltam arra, 
hogy soha nem 
játszott nálunk 
olyan „idegen”, 
akihez ne fűzött 
volna baráti kap-
csolat. Minden 
eredményt a sa-
ját magunk erejéből értünk el. 
Kispályás csapat lévén kimon-
dottan edzéseket nem tartunk, 
hiszen családos emberekként 
erre nincs igazán időnk. Néha 
már annak is örülök, ha a srácok 
a bajnoki meccsekre el tudnak 
jönni. Ilyenkor egy kis bemele-
gítés után máris jöhet a játék. 
Az eredmény továbbra is fon-
tos, de ahogy az idő halad, egy-
re inkább a baráti kapcsolatokra 
helyeződik a hangsúly a pályán 
és azon kívül is. 

– Az Africas név nem egy 
szokványos választás. Mi volt a 
története?

– Annak idején baráti társa-
ságként gyakran játszottunk az 
uszoda homokos pályáján, s egy 
alkalommal a strandszezon in-
dulásakor közösen indultunk 
fürdőnadrágot venni. Sok le-
hetőség és nagy választék nem 
volt, de az egykori Kék Duna 

Kiégettség a munkában  
 FIZIKAI, ÉRZELMI, MENTÁLIS KIMERÜLÉS

14



Az Africas, avagy  
a piros fürdőnadrág legendája

 FOCIŐRÜLET DISZNÓTORRAL ÉS ULTIVAL 

Áruház földszintjén választott 
fürdőnadrág – piros színben – 
mindenkinek bejött! Nos, ezen 
volt a felirat AFRICAS!

– Milyen mérföldkövek vol
tak a csapat életében?

– A megalakulás után ha-
marosan megnyertük a B osz-
tályt és feljutottunk az A cso-
portba, az elit csapatok közé. 
1989-től 24 éven át voltunk az 
A csoport meghatározó gárdája. 
Mindig büszkén és csak jó em-
lékekkel gondolok vissza a kez-
detekre. Salakos pálya a főisko-
la előtt, rangadó a nagyok el-
len… Később a csapatunk egye-
sült a nagyon tehetséges fiata-
lokból álló Ferrotech II, majd az 
IFI csapatával. Jelentősen meg-
erősödött a keret Tóth András, 
Varjas István, Markovics 
Tamás, Mészáros István és 
Török János révén. Érdekesség, 
hogy ekkoriban a városi televí-
zió közvetítette a bajnoki mér-
kőzéseket. Baráti összejövete-
lek kedvelt elfoglaltsága a di-
gitalizált VHS-kazetták újbó-
li megtekintése, nosztalgiázás 
a régi szép időkről, a sikerek 
felidézése.

– Milyen helyezéseket ért el a 
gárda?

– Nagy öröm számom-
ra, hogy a huszonnégy éves A 
csoportos tagság alatt húsz évig 
mindig a dobogón végeztünk. 
Igaz, ebben bajnoki cím soha 
nem volt, s emiatt van egy kis 
hiányérzetem. Volt, hogy na-
gyon közel álltunk hozzá, de az 
élet már csak ilyen, győzött a 
jobb, s nekünk maradt az ezüst-
érem. A jobb mindig a Karmacsi 
Autó volt, de ezen soha nem 
bánkódtam. Mindig izgalom-
mal készültünk a nagy csatákra, 
és kíváncsian vártuk, milyen fő-
városi játékosok teszik tisztele-
tüket ellenünk erre a meccsre. 
Számomra ez mindig azt jelen-
tette, hogy Dunaújvárosban a 

legjobbak voltunk abban az idő-
ben. A bajnokság mellett több 
országos kupán is elindultunk. 
Büszkén kijelenthetem, hogy a 
’90-es évek végén a csapatunk 
országosan is ismertté vált, ter-
mészetesen amatőr szinten. 
Meghatározó siker volt 1999-
ben a Balatonalmádiban ren-
dezett országos torna 2. he-
lyezése, a döntőbe jutásért egy 
igen ismert csapatot sikerült 
legyőznünk. Az egykori ma-
gyar válogatottat is megjárt já-
tékosokat tömörítő csapat – 
Végh Zoli, Kenesei Krisztián, 
Kenesei Zoltán, Détári Lajos, 
Disztl László, Bücs Zsolt, Duró 
József – ellen játszottunk, és 
2-1-re nyertünk, 300 néző előtt. 
Fantasztikus volt!

– Kik voltak még és kik ma a 
csapat meghatározó tagjai?

– Hosszú időn át a „mag” vé-
gig adott volt, de a folyamatos 
megújulás és a sikerek elérésé-
hez igazolni is kellett meghatá-
rozó embereket. Büszke vagyok 
rá, hogy együtt játszhattam an-

nak idején és napjainkban a 
magyar labdarúgás több kiváló 
játékosával. Többek között a ré-
gebbi időben Sztanó Miklóssal, 
Vajda Istvánnal, Hutvágner Ti
borral, Dobos Barnával. Nap ja-
inkban Salamon Miklós, Tóth 
Árpád, Éliás Zsolt, Berényi 
Balázs, Zemankó Zoltán, 
Facskó József alkotják a csapat 
gerincét.

– Hányan dolgoznak a gár
dából az ISD DUNAFERRnél? 

– Több játékosunk a vállalat 
munkavállalója napjaink-
ban is. Ju rinka Zoltán a PRM 
Igazgatóság raktározási és ki-
szállítási üzemében dolgo-
zik, Tóth András a Gyártó Egy-
ségnél, Gál Zoltán a Hideg hen-
germű programirodáján, Ze
mankó Zoltán az RMS és HR 
Igazgatóságon, jómagam az 
SCM Igazgatóságon dolgozom.

– Milyen távlati céljaik 
vannak?

– Az idei szezonban is 
mindkét csapatom igen jó 
eséllyel pályázik a bajno-

ki címre, az Africas Old Boys 
már megnyerte a bajnokságot 
a Senior ligában, a Decathlon 
ligában még lesznek nagy csa-
ták a bajnoki címért, többek 
között az ISD Power és a Fejó-
Therm csapataival. Célunk a 
győzelem.

– Szoktake civilben is talál
kozni, programokat szervezni?

– Évzárót például mindig 
tartunk, valószínűleg hamaro-
san bepótoljuk a pandémia mi-
att elmaradt két alkalmat is. 
Pályán kívül a mielőbbi és minél 
több szabadidős elfoglaltság a 
cél, hiszen jön a nyár, a Balaton 
adott, így a társaság biztosan 
több hétvégét is együtt fog töl-
teni. Emellett több közös prog-
ramunk is van: grillpartik, ulti, 
a foci Európa-bajnokság mérkő-
zéseinek megtekintése, horgá-
szat, s ha jön az ősz és a hide-
gek, akkor egy csapatépítő disz-
nóöléssel alapozzuk meg az új 
bajnokság jó hangulatát.

Szóládi Zoltán

A csapat 2019 márciusában az Old Boys Kupán

152021. május



HÍREK

A dunaújvárosi véradás egyik 
fő bázisa hagyományosan az 
ISD DUNAFERR, ahol leg-
közelebb május 27-én az ISD 
Power szervezésében a vál-
lalat tanműhelyében lehet 
vért adni 6,30-11,30 óráig. 
A szervezők kérik a véradó-

kat, hogy fényképes igazol-
ványt és tajkártyát vigyenek 
magukkal.

Véradás

Üzemi mentők:  
 4-104

Mo bil te le fon ról: 
06 (20) 883-4-104

Üzemi tűzoltóság:   
4-410

Központi diszpécser:   
13-11

Biztonsági Igazgatóság  
diszpécserközpont: 

26-07, 11-79
Tudakozó: 9

FONTOS INFORMÁCIÓK

Tisztelt Munkavállalók!

Személyi jövedelemadójuk
1%-át,

amennyiben erre még lehetőségük van,  
kérjük, ajánlják fel a

DUNAFERR  
„Foglalkoztatásért”

Acélalapítvány
részére.

Ezzel mindenképpen hasznos célt támogatnak  
és segítik az Alapítvány működését is.

Az alapítvány adószáma:

18482753-1-07
Elérhetőségek:

Telefonszám: +36 (25) 581-072
2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.

E-mail: info acelalapitvany.hu
www.acelalapitvany.hu

Huszonhét támogató, köztük az ISD DUNAFERR Zrt. molinója díszíti – köszönetképpen
a régóta tartó támogatásért – a megújult DLSZ Aréna kerítését.  
A Kádárvölgyben található szabadtéri sportpályán zajlanak  
a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kispályás csapatainak tavaszi mérkőzései.

A napokban jelent meg a 
Magyar Vas- és Acélipa-
ri Egyesülés (MVAE) tudo-
mányos-ismeretterjesztő ma-
gazinjának idei első lapszáma. 
A kiadványban többek kö-
zött olvashatnak az acélipar 
dekarbonizá ciós törekvései-
ről és vízgazdálkodásáról, egy 
különleges ötvözőanyagról, a 
nióbiumról, valamint a diós-
győri vasgyár terepasztalának 
újjászületéséről is. Az Élet-
út rovatban dr. Kováts Miklós
sal, a Vendégsarokban pedig a 
dunaújvárosi születésű fiatal 
karmester-tehetséggel, Rajna 
Martinnal beszélgetett a szer-
kesztő. Az új lapszám elérhető 
a www.mvae.hu weboldalon, a 

Kiadványaink menüpont alatt, 
ahol a korábbi lapszámok tar-
talmát is böngészhetik az ér-
deklődők.

Megjelent  
a Magyar Acél
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