
Erő, ügyesség, csapatépítés
Mozgalmas heteket tudhatnak maguk mögött létesít-
ményi tűzoltóink, akik három szakmai sportversenyen is 
szép eredményeket értek el a közelmúltban. A munkában 
pedig egy új eszközzel gyakorolhatták az oltási művele-
teket.

2. oldal

Tűz és víz a hengersoron
A technológiai leiratokban egyszerűen elmagyarázható, 
hogy a kemencéből görgősorokon át a hengersorra jutta-
tott bugából miként lesz az elvárt szélességű, vastagságú és 
hosszúságú acélszalag, vagy lemez a folyamat végére, ám a 
valóságban mindez nem olyan egyszerű.

4. oldal

A velünk együtt felnőtt város
Elsőre talán szokatlannak tűnhet, hogy a DUNAFERR egyik 
munkatársa a térség fejlesztési lehetőségeiről gondolkodik. 
Bükki Miklós, a Szállítómű gyárvezető-helyettese a Jövő Új-
Városáért Egyesület (JÚVE) elnökeként civil összefogásra 
hívja a városért felelősséget érző embereket. 

6. oldal

Az acél szépsége
Tizenöt év alatt több mint 250 kohászati vertikum műkö-
dését dokumentálta Viktor Mácha cseh fotóművész az eu-
rópai és az amerikai kontinensen. Szeptember elején egy 
közép-kelet-európai körútja során ismét felkereste az ISD 
DUNAFERR-t is.

14. oldal
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AKTUÁLIS

Mozgalmas heteket 
tudhatnak maguk mögött 
létesítményi tűzoltóink, 
akik három szakmai 
sportversenyen is szép 
eredményeket értek el a 
közelmúltban. A munkában 
pedig egy új eszközzel 
gyakorolhatták az oltási 
műveleteket.

Szeptember 6-án Bükfürdőn 
rendezték meg a TFA (Toughest 
Firefighter Alive) nemzetkö-
zi versenysorozat magyaror-
szági fordulóját, ahol az ország 
legerősebb tűzoltójának címé-
ért folyik a versengés, különfé-
le erőnléti feladatok megoldá-
sával. A VÉD-SZ DUNAFERR 
létesítményi tűzoltója, Rafai Ti-
bor évek óta résztvevője ennek 
a versenynek, szabadidejében 
rengeteget edz, gyakorol. Ennek 
meg is lett az eredménye, hiszen 

korosztályában a második he-
lyet szerezte meg a versenyen. 

Évek óta hagyományosan 
megrendezett megmérette-

tés Dunaújvárosban, a Szalki-
szigeten a létesítményi tűzoltó-
ságok számára a kismotorfecs-
kendő-szerelési csapatverseny, 

ahol szakmai tudásuk mellett 
gyorsaságukat és ügyességüket 
is megmutathatják lánglovagok. 
Tavaly a pandémia miatt el-

Szakmai sportversenyeken 
remekeltek a tűzoltók

 ERŐ, ÜGYESSÉG, CSAPATÉPÍTÉS

Rafai Tibor (balról a harmadik) korosztályában Magyarország második legerősebb tűzoltója

Oltási gyakorlat a tálcatűz-szimulátorral
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maradt a verseny, idén pedig a 
Magyar Tűzoltók Szövetségének 
szakmai napja keretében szep-
tember 18-án Balatonföldváron 
rendezték meg. A dunaferres 
tűzoltók egy hétfős teljes rajjal 
indultak, és nagyon jó időered-
ménnyel nyolc csapat közül az 
előkelő második helyet sikerült 
megszerezniük. Összeszokott 
csapatmunkát és sok gyakorlást 
igényelt a felkészülés, amely-
nek során a hivatásos állomány-
ból másfél éve érkezett Bölcskei 
József létesítményi tűzoltó – 
másodállásban egyébként test-
nevelő tanár – koordinálta a 
bajtársak gyakorlását.

Szintén hagyományos ver-
seny Dunaújvárosban, a Duna-
parti lépcsősorokon megrende-
zett lépcsőfutó verseny, ame-
lyen a Fejér megyei hivatásos 
és létesítményi tűzoltóságok-
tól érkező versenyzők vesznek 
részt. Idén október 1-jén ren-
dezték meg 42 egyéni induló-
val a versenyt, ahol teljes védő-

felszerelésben kell teljesíteniük 
a futást az indulóknak. Sajnos 
Rafai Tibor a kismotorfecsken-
dő-szerelés közben szerzett sé-
rülése miatt ezen a megméret-
tetésen nem tudott rész venni, 

de három dunaferres létesítmé-
nyi tűzoltó, Bölcskei József, Kiss 
Róbert és Czinkóczi Ábrahám 
elindult a versenyen. Az abszo-
lút egyéni összetett versenyt 
Czinkóczi Ábrahám kiváló idő-
eredménnyel megnyerte. 

Az elért eredményekről szól-
va Szilasi János létesítményi 
tűzoltóparancsnok kiemelte, 
hogy feletteseik, a VÉD-SZ Kft., 
valamint a kismotorfecskendő-
szerelési versenyen a sárbogárdi 
hivatásos tűzoltóparancsnokság 
is támogatta a felkészülésüket.

A sportversenyek után a 
szakmai feladatok álltak a kö-
zéppontban. Október folya-
mán egy pályázati program ke-
retében gázzal működő tál-
catűz-szimulátor berende-
zést kaptak kölcsön két hét-
re a dunaferres létesítményi 
tűzoltók, amellyel kiválóan le-
het gyakorolni a kisebb tüzek 
eloltását. Az állomány részé-
re szervezett gyakorlatok után 
a vállalat területén több hely-
színen, a Hideghengerműben 
és a Meleghengerműben, az 
Igazgatóságon, valamint a 
Gyártó Egységnél is szerveztek a 
munkavállalók és a vezetők szá-
mára tűzoltási gyakorlatokat.

Sz. I. A kismotorfecskendő-szerelő dunaferres tűzoltócsapat

Szilasi János tűzoltóparancsnok 
„a helyzet magaslatán” a lépcsőfutó versenyen

A lépcsőfutás győztese, 
Czinkóczi Ábrahám a célban

32021. október



GYÁRI ÉLET

Csendesen ünnepelte 
indításának hatvanadik 
évfordulóját az elmúlt 
évben a Meleghengermű.  
A Vasmű egyik 
meghatározó 
termelőegysége 
gyáron belül is rangos 
munkahelynek számított 
a hatvanas években. Talán 
a hatszáz méter hosszan 
összefüggő berendezések 
vívták ki a hallgatólagos 
rangot, és persze az 
azokat kezelő emberek 
szaktudása. 

A technológiai leiratokban 
egyszerűen elmagyarázható, 
hogy a kemencéből görgősoro-
kon át a hengersorra juttatott 
bugából miként lesz az elvárt 
szélességű, vastagságú és hosz-
szúságú acélszalag, vagy lemez 
a folyamat végére, ám a való-
ságban mindez nem olyan egy-
szerű.

Több, mint tanult szakma
A hengersorüzem vezetője, Si-
mon Norbert egykor a helyi ko-
hóipari technikumból, a Bánki-
ból indult:

– Nem volt kérdés, hogy mű-
szaki pályát választok. Szüleim a 
Vasműben dolgoztak, édesapám 
a DFK-nál, édesanyám pedig a 
tüzeléstechnikai berendezések 

karbantartásánál. 
Tizenhat évesen 
tanulmányi szer-
ződést kötöttem 
a gyárral. Ez a 
kapcsolat aztán 

folytatódott a továbbtanulás-
nál is, alakítástechnológusként 
diplomáztam. Ez az első mun-
kahelyem, 1993. szeptember 
15-én kezdtem üzemmérnök-

ként. Nem egyszeri rácsodálko-
zás volt ez annak idején a gyár-
ra, hisz a középiskola harma-
dik osztályától a hét egy napját 
itt töltöttük, szinte minden ré-
szét bejártuk. Még most is meg-
ragad a látvány, ahogy az izzó 
bugát beadjuk a sorra. Örülök 
neki, mert számomra szép – je-
gyezte meg, majd a továbbiak-
ban az üzemről beszélt.

– Kihengereljük az acélmű-
ben készült bugákat, az utóbbi 
időkben import bugákból nem 
dolgozunk. Az előnyújtón 24-
36 milliméter vastagságú lesz az 

előlemez, majd a készsoron 1,2-
18 milliméter, terméktől füg-
gően. Minden egyes munkala-
pon szerepel, hogy melyik vevő-
nek gyártjuk az adott tekercset. 
Megrendelőink háromnegyede 
külföldi: sok a német, olasz, len-
gyel cég. Készült itt korábban 
az Egyesült Államokba lencse-
mintás tekercs, azt máig USA-
mintásnak hívjuk, de szállítot-
tunk Kuvaitba kőolajos hordók 
gyártásához is alapanyagot. 

A jelenlegi termelési szint-
ről beszélgetve az üzemvezető 
hangsúlyozta: nem arról van szó, 
hogy ne lenne igény a termékek-
re, és a szakembergárda hozzá-
értésével sincs probléma.

– Sajnos, megfogyatkoztunk 
– tette hozzá. – A valamikori 
százharmincas létszámunk alig 
száz főre csökkent. A műszak-
számot is négyről háromra vál-
toztattuk. Nehéz az utánpót-
lás, megszűnt a hengerészkép-
zés. Kell fél-egy év, mire egy új 
ember magára hagyható. De bi-
zakodóak vagyunk – adta meg a 
zárszót, mielőtt az irodából az 
üzembe léptünk volna.

Szúrásszámok
Vörösen izzó fém ragadta el a 
figyelmem. Megunhatatlan lát-
vány az előnyújtó hengerállvá-
nyon ide-oda húzott, vörösen, 
olykor fehéren izzó acél. Üte-
mes csattogás, dübörgés kísérte 
a látványt. Mindenütt ömlő vi-
zek hűtötték a forróságot. Em-
bert alig láttam, a magasban 
fénylő ablakok mögül figyelték a 
folyamatot.

Meglepődtem, 
amikor Vas kó 
Ferenc meleg hen-
gerész csoportve-
zető irányítópult-
ján kilenc moni-
tort számoltam 
össze. Hihettem volna, hogy 
már számítógépekkel irányí-
tanak minden mozzanatot, de 
mint kiderült, ezek a gépek ada-
tokat szolgáltatnak:

– Szeretek gépet kezelni, és 
megfigyelni, hogyan viselkedik 
az anyag. Nagy erők mozdulnak 
itt, az előnyújtón. Gyakorlott 
szemmel láthatóak az anyagon 

Tűz és víz a hengersoron
 ÖSSZEHANGOLT FIGYELMET KÍVÁNNAK A GÉPEK
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a minőségek és a hőfokok közti 
különbségek. Bátornak kell len-
ni. Meg kell érezni a berendezés 
terhelhetőségét, aszerint szét-
osztani a motorteljesítményt, 
meghatározni a szúrásszámot 
– magyarázta a munkáját. A 
Bánkiban végzett gépésztech-
nikusként, neki is tanulmányi 
szerződése volt a Vasművel. 
Egykor a nagybátyja dolgozott a 
csévélőn.

– Akkoriban még be lehetett 
jönni a gyárba, kipróbálhattam 
a csévélő működtetését. Látott 
a művezető, beszélgetett velem. 
Ez még 1988-ban történt, az-
óta itt dolgozom, műszakban. 
Jól érzem magam, azt csinálom, 
ami közel áll hozzám – zárta a 
beszélgetésünket, miközben a 
szeme monitorról monitorra, a 
keze gombról gombra járt.

Bár a folyamatok java része 
automatizált, sok apró dolgot 
azért szaktudásból, tapaszta-
latból kell odatenni, gondoltam 
magamban.

Megerősített ebben Fischer 
Péter meleghengerész csoport-
vezető is:

– Vannak szabad szemmel 
nem látható munkaterületek. A 
kapott program határozza meg, 
hány szúrásból továbbítunk pél-
dául egy huszonnégyes előlemezt 
a készsor felé. Hogy mit kell csi-
nálni, azt már a gép hangjából is 
tudjuk. Ránézésre ugyan mind-
egyik buga, lemez egyforma, 
de állíthatom, hogy mindegyik 
más – magyarázott, mielőtt sze-
mélyes témát érintettem volna. 
Meglepett eredeti szakmájával:

– Úgynevezett 
kísérleti osztály-
ba jártam, szá-
mítógép-progra-
mozó és képesí-
tett könyvelő let-
tem. Valahogy el-
sodort az élet az infor matikától, 
2004-ben ide jöttem és itt ra-
gadtam. Megfogott, hogy ezek a 
nagy berendezések milyen pon-
tossággal működnek – mond-
ta, majd a fémekkel kapcsolatos 
emlékeiről mesélt: 

– A nagyapám kovácsmester 
volt, nagyon szép munkái vol-
tak. Akkor sajnos még nem ér-

dekelt, lekötött a Commodore 
64-es számítógépem, de mára 
ezt meg is bántam. Otthon most 
is foglalkozom még az informa-
tikával, igyekszem szinten tarta-
ni a megszerzett tudásomat.

Ahol a lemez  
szürkére vált
Mint minden látogatót, engem 
is megfogott a hatszáz méter-
nyi, dübörgő hengersor látvá-
nya. Láttam az előnyújtón oda-
vissza járó, egyre vékonyodó, 
még vörös lemezt, amely a 
készsor után már szürkén buk-
kant fel.

Három hengerész irányítja a 
hat állvány működését, egyikük 
pedig a coil-boxot és a végvágó 
ollót kezeli. 

– El kell kapni az anyagot 
– jegyezte meg Winkler Béla 
meleghengerész, és láthattam is 
azonnal, miről beszél. Néhány 
másodpercig feszülten várt az 
érkező lemezre, majd lesújtott 
az ollóval. Körülötte öt moni-
tor mutatta a helyszínt, ő pedig 
a gépet és az anyagot figyelte az 
ablakon át.

– Ma már 
furcsa, de na-
gyon féltem, ami-
kor idekerültem. 
Korábban hosz-
szú éveken át 
dömperen dolgoztam a Halnán. 
Adódott egy lehetőség négy és 
fél éve, 2017 áprilisától dolgo-
zom itt. Itt volt ez a sok gomb, 
nem tudtam, mihez kezdek 
majd velük, gondoltam. Volt egy 

nagyon ügyes, tapasztalt kollé-
gám, aki sajnos itt hagyta a cé-
get, de előtte megtanított min-
denre. Jó ez a munkahely. Nem 
kell a szabadban fagyoskodni, és 
csak nyolc óra a műszak, nem 
tizenkettő...

A férfiak között két hölgy-
gyel találkoztam. Egyikükkel, 
Keresztes Andrea kohászati 
anyagelőkészítővel válthattam 
néhány szót:

– Az öntődében kezdtem 
1987-ben, majd egy év múl-
va daruvezető lettem. Átjöttem 
a kikészítő üzembe 2002-ben, 
ide pedig 2006-ban kerültem, 

majd egy infarktus után kény-
szerűségből kerültem jelenlegi 
munkakörömbe – foglalta ösz-

sze munkával 
töltött évtizede-
it. – Darusként 
föntről az egé-
szet átláttam. 
M o n d h a t n i , 
szebb volt a kép, 

nem olyan nyers, mint itt. Le-
szedtem a kész tekercset, elvit-
tem a helyére. Itt sokrétűbb a 
feladatom. Végigkísérek min-
den anyagot a bugától a teker-
csig, és rögzítem a hozzá tar-
tozó történéseket, adatokat. 
Folyamatos műszakban dolgo-
zom most is, már átállt a szer-
vezetem a műszakok ritmusára, 
megszoktam.

Középtájt Csóri Tamás 
meleghengerész figyelt a szalag 
szélességére, vastagságára:

– Ezt tanultam a Dunaferr-
iskolában, végzés után, 1995-

ben ezen a munkahelyen kezd-
tem. Folyamatosan figyelni kell, 
fényről, hangról tudni, mer-
re megy a le-
mez, nem elég 
a monitorok-
ra hagyatkozni 
– jegyezte meg.  
– Csapatban dol-
gozunk, másodpercekre követik 
egymást az egyes műveletek.

Aztán valami történt, egy 
pillanat alatt mindenki a hen-
gersorra figyelt, félbemaradt a 
mondat a pusztaszabolcsi ház-
ról, a Velencei-tó közelségéről.

Családban marad
A nagy nyüzsgésben Simon 
Zsolt tekercselő csoportvezető 
megmutatta a hengersor végét, 
ahol szürke tekercs formát ölt a 
hatszáz méterrel korábban még 
vörösen izzó buga.

– Sokat változott ez a terü-
let az elmúlt évtizedekben. Míg 
az 1975-ben telepített két csévé-
lő tirisztoros, analóg műszerek-
kel, bakelit kapcsolókkal műkö-
dött, addig ma már PLC vezérel. 
Sokkal egyszerűbb a munkánk, 
de kevesebb a szakmai kihívás – 
magyarázta, majd kicsit magá-
ról is beszélt:

– Lakatosnak tanultam, 
1992. április 14-én kezdtem itt, 
ez az első munkahelyem. Jó vá-
lasztásnak érzem ma is, és bí-
zunk a gyár jövő-
jében is. Szintén 
itt dolgozik a fe-
leségem, a sógor-
nőm, a sógorom, 
és az egyik gyere-
kem is, a szüleink 
is vasműsök voltak.

Néhány mondatából kide-
rült, hogy nemcsak az irányí-
tópult mellett akad dolga. Ma 
már járt a kötöző-, illetve a fes-
tőgépnél, próbázott, ellenőrizte, 
hogy a raktáros jó helyre tette-e 
a tekercset. 

– 6567 lépésnél tartok – ol-
vasta le a zsebéből előhúzott te-
lefonról –, és még nincs vége 
a napnak. Ha hazaérek, foly-
tatódik a mozgás: levezetés-
ként sétálok egyet a kutyákkal a 
Duna-parton…

Kaszás Éva
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AKTUÁLIS

Elsőre talán szokatlannak tűnhet a 
gondolat, hogy a DUNAFERR egyik 
munkatársa Dunaújváros térségének 
fejlesztési lehetőségeiről gondolkodik 
szabad óráiban, majd Bükki Miklóssal, 
a Szállítómű gyárvezető-helyettesével 
beszélgetve azonban minden 
érthetővé vált. 

Beszélgetésünk nyitómondata akár szállóigé-
je is lehetne váro sunk középkorosztályának:

– Ez a város velünk együtt nőtt fel, 
nem szeretném, ha velünk együtt lenne az 
enyészeté!

Felelős gondolkodásról, lojális hozzá-
állásról tanúskodnak Bükki Miklós szavai 
Dunaújváros iránt, ahová 1965-ben a szüle-
ivel költözött vidékről. Felnőve természetes 
volt számára, hogy itt fog élni, és 25 éves ko-
rában a Vasműben helyezkedett el:

– Meglehetősen jó hírű munkahely volt 
1986-ban a Dunai Vasmű, a fizetések, a jut-
tatások kiemelték a környező cégek sorából. 
Megjegyzem, szerintem még mindig jó mun-
kahely, és a sok nehézség ellenére a gyár jö-
vőjét illetően is bizakodó vagyok. Bár sok 
minden történt az évek alatt, van, ami vál-
tozatlan, és ez a gyár élni akarása, a dolgo-
zók kitartó munkája. Eddig még nem volt 
olyan nehéz helyzet, amiből ne találtuk volna 
meg a kiutat, és hiszem, hogy most sem lesz 
ez másképp. Édesapám is itt dolgozott. Én 
a Szállító Gyáregységnél TMK-előadóként 
kezdtem, majd művezető, üzemvezető, ter-
melésvezető lettem. Több éven át a vonta-
tási üzemet vezettem, vasútszakmai oktató-
ként a dolgozók továbbképzésében is részt 
veszek évek óta. Alaposan ismerem a gyár 
működését, ezt az itt eltöltött 35 év alapján 
is mondhatom – foglalta össze röviden szak-
mai pályáját.

– Néhány éve a vállalat vezetése is-
mét a Szállítómű szervezetéhez kapcsolta 
a a kikötőt. Korábban is érzékeltem a kikö-
tő fontosságát, most is ugyanazt gondolom: 
Dunaújváros szempontjából különleges le-
hetőségeket rejt a vasúti, a közúti és a vízi 
szállítási útvonalak találkozása. Dunaújváros 
az ország közepén, négy megye találkozásá-
nál, az M8 autópálya hídjánál fekszik, du-
nai kikötővel, a határában repülőtérrel. Az 
utóbbi években mégsem láttam semmi olyan 
összefogást, amely jelentősen befolyásolná 

a térség jelentőségét. Utoljára az M8-ért és 
az ahhoz kapcsolódó hídért volt ilyen jelle-
gű sikeres lobbitevékenység. Ezért is szeret-
tem volna létrehozni egy olyan, szakmai hát-
tércsapatokkal megerősített civil szervező-
dést, amely elősegíthetné Dunaújváros és 
környéke fejlődését.

A gondolatokat tettek követték, így ala-
kult meg – másokkal együtt Bükki Miklós 
kezdeményezésére – idén június 30-án a 
Jövő Új-Városáért Egyesület (JÚVE), amely-
nek elnöke lett. Munkájukat, a formális ke-
retek közötti működést megelőzően, már ta-
valy megkezdték, közreműködőként jelen-
tős támogatást szereztek a Dunaújvárosi 
Központi Sportegyesület számára, ami lehe-

tővé teszi nemcsak az egyesület fennmaradá-
sát, de a mintegy 1500 sportolót megmozga-
tó szervezet fejlődését is. A siker újabb, na-
gyobb léptékű lobbitevékenységre ösztö-
nözte őket, amelyről lelkesen mesél Bükki 
Miklós:

– Köztudott, hogy Szolnokig megépül 
az M8-as autópálya. Magyarország közle-
kedési infrastruktúrájában jelentős stratégi-
ai döntés várható a közeljövőben, ez pedig 
a V0, a Budapestet elkerülő vasútvonal, egy 
új dunai vasúti híddal. Mi azért lobbizunk, 
hogy Dunaújvárost érintse ez az útvonal, és 
itt épüljön meg a vasúti híd. Minden emel-
lett szól: az M6-M8 csomópont, a város föld-
rajzi, azon belül is a Duna melletti elhelyez-
kedése. Ha egy időben, párhuzamosan épül-
hetne a vasúti nyomvonal az M8 autópályá-
val, az jelentős költségmegtakarítással jár-
na. Új logisztikai folyosó jöhetne létre egy 
intermodális csomóponttal.

Meghatározná nemcsak Dunaújváros 
jövőjét, hanem Fejér, Tolna, Pest és Bács-
Kiskun megyében számos települését is. 

Ennek az elképzelésnek a valóra válása a jö-
vőt jelenthetné számunkra. Nyilvánvaló, 
hogy nem egyedüli település Dunaújváros, 
amely a V0 nyomvonaláért lobbizik, több 
ilyen konkurens térségről is tudunk. Ezért 
tartjuk fontosnak térségünk települési ön-
kormányzataival az összefogást. Ez egy csa-
patmunka, ismert és elismert szakemberek-
kel közösségben.

Nagy ívű elképzelés, ami logisztikai köz-
pontot, új kikötőt, fejlődő repülőteret, ipari 
parkot, megannyi munkahelyet és gazdasági 
lehetőséget tartalmaz.

Bükki Miklós szakmai előéletéhez hoz-
zátartozik, hogy a vállalat őt delegálta 2013-
ban az akkor alakult Vasúti Pályahasználók 
Egyesü letébe, amelynek azóta is az 
elnök helyettese:

– A VAPE az iparvasutak érdekeit képvi-
seli a kormányzat felé. Lobbitevékenységet 
folytatunk, azon dolgozunk, hogy kedvezőbb 
jogszabályi környezetben működhessünk 
– magyarázza. 

Azt már én teszem hozzá magamban, 
hogy ebben a pozícióban teljes rálátása le-
het Magyarország vasúti közlekedésére, te-
herszállítására, intermodális csomópontjai-
ra. Természetesnek tűnik tehát, hogy a tér-
ségfejlesztési elképzelések között is kiemelt 
helyen szerepel a vasút.

Emellett azonban a mindennapjaink-
hoz közelebb álló tervekkel is foglalkozik 
a JÚVE:

– Fontosnak tartom a város jövője szem-
pontjából, hogy a fiatalok itt építsék fel ott-
honaikat, itt gondolkodjanak a jövőjükről. 
Szükséges új építési területek kijelölése, la-
kóparkok építése. Ebben együtt kell működ-
nie a városnak a szomszédos településekkel. 
Közösen szervezhetnénk meg azt is, hogy a 
közeli települések és Dunaújváros között biz-
tonságos kerékpárutak épüljenek.

– Gondolkodunk a Duna-partról is, mint 
Magyarország egyik legszebb és legnagyobb 
területű közparkjáról. Sétautak, pihenőhe-
lyek, sportpályák szerepelnek az elképzelése-
ink között. Persze a megvalósításhoz a gon-
dolati sík nem elég, a tettekhez pedig forrá-
sok szükségesek, ezek lehetnek kormányzati, 
megyei, városi önkormányzati, egyéb pályá-
zati források, de több potenciális befektető-
vel is kapcsolatban állunk. Az egyesület nem 
politikai szervezet, a térség önkormányzata-
ival együttműködve kívánja szervezni a fej-
lesztéseket, építeni a kapcsolatokat. Ezért 
mindenkit szívesen látunk a JÚVE támoga-
tói között, aki tenne a város, a térség jövőjé-
ért. Tegyünk együtt a jövő városáért, térségé-
ért, fogjunk össze egy élhetőbb környezetért, 
a gyerekeinkért, az unokáinkért!

 K. É.

Térségfejlesztésről,  
szakmai szemmel

 A VELÜNK EGYÜTT FELNŐTT VÁROS
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Hosszú szünetet hozott 
magával a pandémia az 
OMBKE dunaújvárosi 
szervezetének életében is. 
Több hónapos „csendes” 
időszakot követően 
szeptember 30-án rendezte 
meg először újra szakmai 
klubnapját az Országos 
Magyar Bányászati és 
Kohászat Egyesület 
dunaújvárosi tagsága.

A háttérben természetesen 
folyt a munka az elmúlt hóna-
pokban is, erről tanúskodtak a 
szervezet vezetőinek beszámo-
lói. Ezeket megelőzően hallgat-
hatták meg a jelenlévők Lontai 

Attilának, az ISD 
DUNAFERR Zrt. 
Meleghengermű 
g y á r v e z e t ő j é -
nek előadását, 
amely a gyár-

tómű elmúlt tíz évéről adott 
átfogó helyzetképet. A Vas-
mű nagy múltú gyáregységé-
nek története 2020-ban ju-
bileumhoz érkezett: 60 évvel 
azelőtt, 1960. július 17-én ad-
ták át a Meleghengerművet a 
tízéves Sztálinvárosban, or-

szágos jelentőségű ünnep ke-
retében. Azóta sok víz lefolyt 
a Dunán, a hengersorról pe-
dig a hat évtized alatt mintegy  
75 millió tonna késztermék 
gördült le. Voltak könnyebb 
és nehezebb időszakok, s bár 
jelenleg – az egész vállalat-
tal együtt – fennállásának ta-
lán legnehezebb időszakát éli 
meg a Meleghengermű, a ben-
ne dolgozók szakmai tudása 

és elkötelezettsége reményt ad 
arra, hogy hosszú távú jövője is 
legyen. A gyárvezető előadásá-
ban kitért az utóbbi tíz évben 
megvalósult fejlesztésekre, ele-
mezte a főbb termelési mutatók 
mögött álló ok-okozati össze-
függéseket, beszélt a termelé-
si volumen, a fajlagos mutatók, 
a termelési költségek, valamint 
a termékstruktúra és a termék-
minőség alakulásáról is.

A szakmai 
előadást követő-
en Cseh Ferenc, 
a helyi szervezet 
elnöke az aktu-
alitások sorában 

beszámolt az egyesület anya-
gi és létszámhelyzetéről, vala-
mint a közelmúltban elvégzett 
munkákról és a közeljövő ter-
veiről is. Elmondta, hogy egy 
maroknyi csapat idén is elvé-
gezte a nyári takarítási, zöldte-
rület-karbantartási munkálato-
kat az Ipari Skanzen területén. 
Említést tett róla, hogy szept-
emberben megjelent egy szak-
mai kiadvány dr. Hári László 
tollából, Nyersvasgyártás példa-
tár címmel. (A könyvről részlete-
sen is beszámolunk lapunk 9. ol-
dalán – a szerk.) Az elnök az év 
végére tervezett Szent Borbála 
szakestély szervezési feladata-
iról is szólt. Ebben az évben a 
tervek szerint december 3-án 
rendezik meg a kohászok össze-
tartozását demonstráló, hagyo-
mányőrző rendezvényt. 

A klub-
nap zárásaként 
Bocz András, az 
OMBKE Vas-
kohászati Szak-
osztályának el-
nöke az orszá-

gos szervezet életének ak-
tuális híreiről tájékoztatta a 
hallgatóságot.

Sz. I.

OMBKE-klubnap, 
hosszú szünet után

 A MELEGHENGERMŰ ELMÚLT TÍZ ÉVE

A meleghengermű műszaki mutatóinak alakulása
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Tisztelt Pénztártagunk!
Az Önkéntes Nyugdíjpénztári befizetések jelentős kedvezménye-
ket élveznek.

Éljen a lehetőséggel! Fizessen be 2021. december 31-ig nyug-
díjpénztári egyéni számlájára, és kérje az adókedvezmény 
jóváírását!

Az SZJA-törvény értelmében 2021. évre vonatkozó sze-
mélyijövedelemadó-bevallásban továbbra is érvényesíthető a 
20%, max. 150 000 Ft adókedvezmény a Gyöngyház Önkéntes 
Nyugdíjpénztárba a pénztártag egyéni számlájára az adóévben 
befizetett valamennyi összeg után. 
Az SZJA-bevallásban tett rendelkezés alapján a NAV a megjelölt 
nyugdíjpénztári egyéni számlára fogja átutalni az összeget. Ez azt 
jelenti, hogy az átutalt adó-visszatérítés összege – költséglevonás 
nélkül – az Ön pénztári megtakarításait fogja gyarapítani.

A nyugdíjcélú megtakarítási formák közül a legtöbb ember az 
önkéntes nyugdíjpénztárt választotta. Elengedhetetlenül fontos, 
hogy mindenki takarékoskodjon, maga is gondoskodjon nyug-
díjas éveinek anyagi biztonságáról, életkörülményeinek fenntar-
tásáról. Sosem késő elkezdeni a spórolást, keresse a Gyöngyház 
Önkéntes Nyugdíjpénztárt céljai elérése érdekében!

A befizetés történhet az alábbi módozatok valamelyikén: 
– pénztártag saját bankszámláját vezető bankfiókjában megbí-

zást ad az eseti befizetés átutalására; 
– CIB Bank bankfiókjának pénztárában a Gyöngyház Önkéntes 

Nyugdíjpénztár bankszámlájára történő eseti befizetés; 
– Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár által kibocsátott csekk 

postán történő eseti befizetése, melyhez a csekket kérésre biz-
tosítjuk;

A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár bankszámlaszáma: 
CIB Bank Zrt 10700024-04297705-51100005

A közleményben kérjük megjeleníteni a pénztártag nevét, tag-
sági azonosítóját, illetve, hogy eseti befizetésről van szó. 

Gondtalan jövőt kívánunk!

Az elsősegélynyújtásban 
jártas szakemberek, de 
ma már a laikusok is jól 
tudják, hogy az automata 
defibrillátorkészülékek 
életet menthetnek. 

Dunaújvárosban mára már 
csaknem húsz helyen hoz-
záférhető olyan defibrillátor, 
amelyek használatával nem-
csak egészségügyi szakembe-
rek, hanem gyakorlatilag bárki 
képes az életmentő elsősegély-
nyújtásra hirtelen szívmegál-
lás esetén. Vannak olyan in-
tézmények, szervezetek, ahol 

csak nyitvatartási időben ér-
hetők el az életmentő készülé-
kek, de van, ahol a nap huszon-
négy órájában hozzáférhető a 
defibrillátor. 

A Dózsa György út és 
a Kőműves utca sarká-
nál, a Nagyposta előtti te-
rületre helyezik ki azt az új 
defibrillátortérképet, ame-
lyen az aktuális helyszínek lesz-
nek megtalálhatók. A telepí-
tési munkálatok koordináto-
ra az ISD Power Kft.-nél dolgo-
zó kollégánk, Petrás Gábor, aki 
számos szervezetet állított a jó 
ügy mellé és az önkéntes mun-

kában megvalósuló kivitelezést 
is megszervezte. Az elmúlt he-
tekben megtörtént az acél tar-
tószerkezet elhelyezése és kor-
rózióvédelme is. Mire lapunk 
megjelenik, valószínűleg már 

a helyére kerül maga a térkép-
tábla is, amelyet a magazinban 
is bemutatunk majd, hogy mi-
nél többek értesülhessenek az 
életmentő készülékek pontos 
elhelyezkedéséről. 

Új defibrillátortérkép készül
 AZ AUTOMATA KÉSZÜLÉKEK ÉLETET MENTHETNEK
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AKTUÁLIS

Hiánypótló kiadvány jelent 
meg a közelmúltban a 
vaskohászat területén: 
Dr. Hári László 
nyugalmazott főiskolai 
tanár Nyersvasgyártás 
példatár című munkája 
egyetemi hallgatók, 
valamint elméleti és 
gyakorlati szakemberek 
érdeklődésére egyaránt 
számot tarthat.

A kötet a klasszikus vaskohá-
szati technológiák oktatásá-
ban egy ideje már fennálló hi-
ányt igyekszik pótolni, hiszen az 
utóbbi évtizedben az anyagmér-
nök képzésbe integrált kohá-
szati felsőoktatásban a hallga-
tói létszám csökkenése mellett 
az oktatói szakembergárda el-
öregedése is tapasztalható. A 
borsodi nyersvasgyártó üze-
mek megszűnésével lezárult a 
szak emberek egyik természetes 
utánpótlási útvonala, emellett 
a nyersvasgyártás oktatásával  
fog lalkozó felsőoktatási intéz-
mények látóköréből is egyre in-
kább kiesik ez a szakterület. Mi-
után nappali középfokú szakmai 
képzés sincs már a nyersvas-
gyártás területén, előtérbe kerül 
a munkahelyi felnőttképzés, il-
letve az önképzés szerepe, ame-
lyeknek hatékony eszköze lehet 
ez a példatár is.

A gyakorlat gyors 
megismerése
A példatár 30 fejezetben, fejeze-
tenként 10-10 példával próbálja 
megismertetni a nyersvasgyár-
tásban és a hozzá kapcsolódó 
vasérczsugorításban felvetődő 
széles körű műszaki, gazdasági, 
azon belül logisztikai, termelé-
si, minőségi, környezetvédelmi 
vagy éppen hulladék-gazdál-
kodási problémákat. A jelenle-
gi kiadás előzményének tekint-
hető bizonyos szempontból egy 

1985-ös kiadású, szintén Nyers-
vasgyártás példatár címet viselő 
kötet, mely még szerényebb cé-
lokat kitűzve, 10 fejezetben csak 
100 példát tartalmazott. A je-
lenlegi kiadás nemcsak a téma-
körök számában haladja meg, 
hanem eszközeiben is túltesz  
a 35 évvel ezelőtt kiadott előd-
jén. Az új kötetben jelentős ter-
jedelmet  foglalnak el az áramlá-
si, a termikus és a termokinetikai 
jellegű példák. 

A szerző a könyvet elsősor-
ban a felsőoktatásban tanulók 
részére ajánlja, másodsorban 
sikerrel forgathatják a kötetet 

a már végzett mérnökök vagy 
a nyersvasgyártás iránt ér-
deklődő más szakemberek is. 
Napjainkban különleges jelen-
tősége lehet egy ilyen könyv-
nek, hiszen számos tantervi 
reform következtében szem-
be kell nézni azzal a jövőkép-
pel is, hogy bizonyos hagyo-
mányos tantárgyak graduá-
lis oktatása megszűnik. Ebben 
az esetben a Nyersvasgyártás 
példatár a gyakorlat gyors 
megismerését közvetlenül se-
gíti elő. 

A tanulás és önképzés 
szempontjából fontos szem-
pont a tananyag olvasmá-
nyossága és élményszerűsége 
is. Ezt a célt szolgálja a meg-
oldott példák gyakorlatiassá-
ga és a példákhoz fűzött eliga-
zító megjegyzések. A napjaink 
kényszereit magán hordozó, a 
dunaújvárosi bázisra vissza-
szorult nyersvasgyártás a ter-
melési és minőségbiztosítási 
feladatait kisebb létszámmal 
kénytelen megoldani. Ezek a 
feltételek megkívánják a mun-
kairányítók magasabb kép-
zettségét és szélesebb látókö-

rét. A szerző fontosnak tart-
ja a nyersvasgyártás vertikális 
szakmai kapcsolatainak bemu-
tatását is, melyet jól szolgálnak 
a termikus jellegű példák. 

A szerző a fentiekben jelzett 
szakember-utánpótlási problé-
mák alapján nemcsak a kohó- 
és anyagmérnököknek, hanem 
azoknak az egyéb műszaki vég-
zettségű, kezdő mérnökök-
nek is ajánlja a könyvét, akik 
a nyersvasgyártáshoz kapcso-
lódó logisztikai, termelési, mi-
nőségbiztosítási vagy hulladék-

gazdálkodási rendszerekben 
kívánnak dolgozni.

A korlátozott példányszám-
ban, magánkiadásban napvilá-
got látott kötet  megjelenését és 
megfelelő szakmai minőségét, 
illetve gyakorlatorientáltságát 
az ISD DUNAFERR Zrt. Nagy-
olvasztóművének anyagi támo-
gatása, valamint a gyárban dol-
gozó műszaki szakemberek 
köréből kikerült tizenegy fős 
lektori gárda munkája segítette.

Újabb példatár  
készül
Dr. Hári Lászlónak korábban 
megjelent már magánkiadás-
ban az Acélgyártás példatár, il-
letve a Magyar Vas- és Acéli-
pari Egyesülés kiadásában a 
Pácolás-horganyzás példatár 
című két kötete. A szerző szé-
les körű műszaki és oktatási 
szakmai tapasztalatok birtoká-
ban vállalkozott a könyvírásra. 
Kohómérnöki munkáját és há-
rom évtizedes tanári pályafutá-
sát a Miskolci Egyetem Duna-
újvárosi Főiskolai Karán kezdte, 
és ugyanitt fejezte be, hat éve 
vonult nyugdíjba. Időközben a 
DUNAFERR-nél is eltöltött egy 
jelentősebb időszakot, a Kutató-
intézetben és a Műszaki Fejlesz-
tési Igazgatóságon dolgozott fő-
mérnökként. Jelenleg a Miskolci 
Egyetem Műszaki Anyagtudo-
mányi Karának vendégoktatója-
ként dolgozik. A szerző szakírói 
munkásságát tovább folytatja: 
előkészületben van a korábban 
kiadott Acélgyártás példatár 
című munkájának második kö-
tete is.

(A korlátozott példányszám-
ban megjelent Nyersvasgyártás 
példatár elérhető a szerzőnél, 
akit a harilaszlo50@gmail.com 
e-mail címen kereshetnek az ér-
deklődők.)

Sz. I.

Megjelent  
a Nyersvasgyártás példatár

 HASZNOS SEGÍTSÉG DIÁKOKNAK, ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI SZAKEMBEREKNEK

A könyvkiadás létrejöttében jelentős segítséget nyújtott Cseh Ferenc 
(balról), a Nagyolvasztómű gyárvezetője. A szeptemberi megjelenést 
követően ő kapta meg a szerzőtől az első példányokat
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AKTUÁLIS

Az 1951-ben alakult 
„Kohász” Vadásztársaság 
egykori elnöke, Szabó 
János is szerepel a 
„Vadászok Fejér megyében 
– Vadászportrék 2021” 
című gyűjteményes 
kötetben. 

A kötetet szeptember 3-án Ná-
dasdladányban, a Nádasdy-kas-
télyban mutatták be az Orszá-
gos Magyar Vadászati Védegylet 
140 éves, Fejér megyei emlék-
ülésén.

Elnök a Meleghengerműből
– A Békés megyei Sarkadon 
születtem – tudjuk meg Szabó 
Jánosról a kötetet fellapozva. – 
Tanulmányaimnak köszönhe-
tően a pályám Dunaújvárosba, 
az egykori Sztálinvárosba veze-
tett. Gépésztechnikusként vé-
geztem a Kerpely Antal tech-
nikumban. A Dunai Vasmű 
Mechanikában kezdtem, s ami-
kor 1960-ban átadták a Vasmű 
Meleghengermű gyártóegysé-
gét, harmadéves ipari tanuló-
ként kerültem oda. Hengermű-
vesként lettem vadász, és onnan 
is mentem nyugdíjba. Kovács 
Pál barátom, a Szalkszentmár-
toni Petőfi Vadásztársaság tit-
kára még 1979-ben elcsalt ma-
gával a Duna szalkszentmártoni 
szakasza mentén kacsavadá-
szatra, akkor alaposan „meg-
fertőzött” a vadászattal. Először 

hozzájuk próbáltam felvételt 
nyerni, de annyira zárt közös-
ségnek számítottak, hogy in-
kább a „Kohász” Vadásztársa-
ság felé vettem az irányt, és a 
hároméves próbaidő után föl is 
vettek Mohácsi Gyuri bácsiék. 
A társaságnak 1981 óta vagyok 
a tagja, azóta több funkciót 
töltöttem be, tíz éven keresztül 
az elnöki teendőket láttam el.  
A társaságunk fennállásának  
60. évfordulóján kaptuk meg a 
Gróf Nádasdy Ferenc emlékpla-
kettet, én pedig ugyanebben az 
évben, tehát 2011-ben a Nim-
ród Vadászérmet vehettem át.

A Dunaújvárosi „Kohász” 
Vadásztársaság felterjeszté-

sére Szabó János a Magyar 
Vadászatért Érdemérem kitün-
tetésben részesült 2017-ben: „A 
magyar vadgazdálkodás és va-
dászat támogatásáért, nemzet-
közi kapcsolataink kiépítésé-
hez, jó hírnevünk megőrzésé-
hez nyújtott önzetlen tevékeny-
ségéért” – állt az indoklásban. A 
megbecsült sportvadász az évek 
során komoly vadászirodal-
mat gyűjtött össze: – Van olyan 
könyvem, amelyiket 1938-ban 
adtak ki. Járatom a vadászati 
szaklapokat, olvasom a klasszi-
kus szerzők műveit. 

Lelkes kis csapat
Mészáros János címzetes 
apátnak, sárbogárdi plébá-
nosnak szintén a Kohász Va-
dásztársasághoz vezetett az útja 
annak idején: – A vadászvizsgá-
ra felkészítő tanfolyamra 1995-
ben jelentkeztem. A tanfolyam 
Dunaújvárosban volt, ahol He-
tényi László, a Dunaújvárosi 
„Kohász” Va dász társaság hiva-
tásos vadásza tartotta az alapos 
és élvezetes felkészítést. Ma is 
szívesen gondolok arra a lel-
kes kis csapatra, akikkel együtt 
készülhettem. Első vadászél-
ményeimet szintén Hetényi 
Lászlónak köszönhetem, aki 
többször meghívott apróvadva-
dászatra. Első őzbakomat szin-
tén a területükön ejtettem el. 

A kötetben megszólalók kö-
zül Weidinger István vezetékne-
ve is ismerősen csenghet a du-
naújvárosi olvasóknak, hiszen 
édesapja a NME Dunaújvárosi 
Kohó- és Fémipari Főiskolai 
Karán szerzett gépészmér-
nöki oklevelet. Az Országos 
Magyar Vadászkamara Fejér 
Megyei Területi Szervezetének 
közelmúltban napvilágot látott 
kiadványában többet is meg-
tudhatnak róluk, valamint a 
vadászok természethez való 
viszonyulásáról. 

Sz. T.

Több mint negyedszázada, 
1995 májusában, a Fejér 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara Dunaújváros 
Városi Kamarájaként 
kezdte meg működését  
a helyi kamara, amely 
mára a négy önálló, városi 
szinten szerveződő hazai 
gazdasági kamara egyike.

A szeptember 14-ei jubileumi 
rendezvényen, a Bartók Kama-
raszínház és Művészetek Házá-
ban, az alapítókkal közösen ün-
nepeltek, kitüntetéseket adtak 
át és bemutatták jubileumi ki-
adványukat, a „Kamarai kör-
kép”-et.

Az ünnepség résztvevői 
között jelen volt Dunai Péter, a 
Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara főtitkára, Ra detz ky Jenő, 
a Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke, Pintér 
Tamás, DMJV polgármeste-
re, Szabó Zsolt gazdasági és ko-
ordinációs ügyekért felelős al-
polgármester, dr. habil András 
István, a Dunaújvárosi Egyetem 
rektora.  Az est házigazdai te-
endőit Fábos Zsolt látta el, a va-
csorát Németh Zsolt gitárvirtu-
óz játéka kísérte. 

Aranykoszorús Mester cím 
elismerésben részesült Le-
hoczkin é Tóvizi Ilona fodrász 
mester, Horváth Zsolt pin-
cér mester és Kovács Gyula 
autószerelő mester. Az Év 
Dunaújvárosi Vállalkozása 
2020 Díjak átadásánál az ipa-
ri tagozat díját a Dunafin 
Zrt. képviseletében Szaló-Pál 
László gazdasági igazgató vette 
át. A kereskedelmi tagozat dí-
ját az Ecotech Nonprofit Zrt., 
a kézműves tagozat el ismerését 
a Kreatív Stúdiót mű ködtető 
„Teddy-86” Kreatív Szolgáltató 
és Kereskedelmi Kft. érde-
melte ki. Egy új elismerés, a 
Dunaújváros Vállalkozásaiért 
Díjat – a kamara erre az alka-
lomra alapított díját – azok ve-
hették át, akik az alapítás óta 
tevékeny szerepet vállaltak és 
vállalnak a DKIK működésé-
ben. Az elismerést Fejes László, 
a városi kamara alapítóelnö-
ke, dr. Kováts Miklós, a kama-

A Dunaújvárosi „Kohász” 
Vadásztársaság hét évtizede 

 SOKAT TETTEK A MAGYAR VADGAZDÁLKODÁSÉRT

A Dunaújvárosi „Kohász” Vadásztársaság

A nagy múltú vadásztársaság 1951-ben alakult meg. Az alapí-
tók között volt Bíró Bertalan, Nagy Lajos és dr. Csibra Géza 
is. Sokat tett a társaságért az elnöki posztot is betöltő Mohácsi 
György, Brodmann László, Szatmári József és Áron József. A 
társaságnak egykoron saját fácán- és vadkacsaneveldéje volt. A 
nyolcvanas évek közepén építették fel Mezőfalva határában sa-
ját vadászházukat. A vadászati területen a fácán, a nyúl és az őz 
a legjellemzőbb vadak, de ma már a vaddisznóállomány is je-
lentős számú. 

Az ISD DUNAFERR 
Meleghengerművének nyugdíjas 
gépésztechnikus szakembere, 
Szabó János is helyet kapott a 
„Vadászok Fejér megyében” című 
gyűjteményes kötetben.
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rai elnökség kezdetektől mind-
máig meghatározó személyisé-
ge, Fülöp Ilona, a kézműves ta-
gozat elnöke, valamint Urbán 
László, a Momert Zrt. vezér-
igazgatója, az alakuló elnökség-
ben az ipari szekció képviselő-
je vette át.

Králik Gyula elnök pohár-
köszöntőjében gratulált a díja-
zottaknak, majd Dunai Péter, 
a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara főtitkára kívánt sok 
sikert a további munkához.

Kamarai körkép 
A Dunaújvárosi Kereskedelmi 
és Iparkamara 25 éves fennál-
lása alkalmából szerkesztett ki-
advány az elmúlt negyedszázad 
főbb kamarai történéseit ele-
veníti fel. A történeti fejezetek 
tartalmazzák mindazokat a gaz-
dasági, társadalmi változásokat, 
amelyek a helyi kamara létrejöt-
tét és feladatkörének alakulását 
is formálták. A kötet szerkesz-
tői emléket állítottak mind-
azoknak az elkötelezett vállal-
kozóknak, szakembereknek, 
lokálpatriótáknak, akik hite és 
kitartó munkája nélkül nem le-
hetne jól működő, önálló gaz-
dasági kamarája a dunaújvárosi 
térségnek.

Az interjúkban nyugalmazott 
és jelenleg is aktív kamarai tagok 
elevenítik fel az elmúlt időszak 
legfontosabb és legemlékezete-
sebb történéseit. Mások mellett 
megszólalnak dunaferres kötő-
désű szakemberek, Tenyér Mi-
hály, dr. Sándor Péter, Réti 
Vilmos, Máriás József és Tarány 
Gábor is.

A jubileumi kötet elkészíté-
sének ötlete a kamara titkára, 
Hegyiné Tóth Noémi személyé-
hez köthető, aki a nagyvállala-
ti kultúrából, a DUNAFERR-ből 
magával hozta azt a szemléletet, 

miszerint „nyomot kell hagyni 
magunk után!”. Vagyis azt a filo-
zófiát, hogy minden közösség-
nek, szervezetnek meg kell őriz-
nie a múltját, meg kell írnia a 
maga krónikáját! 

A „Kamarai körkép” jubi-
leumi kiadvány felelős kiadó-
ja Králik Gyula, felelős szer-
kesztője Hegyiné Tóth Noémi. 
Szerkesztők: Grosch Andrea, 
Kőhalmi Kálmán, Szente Tünde. 
Szakmai lektor: Fejes László. 
Tipográfia, tördelés, nyomdai 
előkészítés: Bajusz György, ké-
szült a Rolling Nyomdában, fe-
lelős vezető: Rozsnyai Zoltán. 

A borítógrafika a Dunaferr 
Magazint is tördelő P. Mester 
Anikó érdeme.

Erős dunaferres 
képviselet
„Az alakuló küldöttgyűlésen, 
1995. május 29-én jött létre a Fe-
jér Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara Dunaújváros Városi Ka-
marája. Elnökké Fejes Lászlót, 
alelnökké dr. Kováts Miklóst vá-
lasztották, elnökségi tagok let-
tek: dr. Varga Lajos, Urbán Lász-
ló, Molnár József, Tenyér Mihály, 
Sándor Péter. A 2000. november 
1-től hatályos törvényi rendel-
kezés – a kötelező kamarai tag-
ság megszűnésével egyidejűleg 

– tette lehetővé, hogy a dunaúj-
városi kamara a megyétől füg-
getlen, önkéntes alapon szerve-
ződő önálló területi kamaraként 
működhessen. Ezt a szándékot 
a helyi gazdaságot képviselő vál-
lalkozások közel 60 százaléka, 
(köztük a DUNAFERR Dunai 
Vasmű is – szerk.) megerősítette, 
létrehozva az önálló dunaújváro-
si kamarát” – olvasható a jubile-
umi kiadványban. 

A könyv elektronikus for-
mában is megtekinthető, le-
tölthető a dkik.hu honlapon, a 
Kamaránkról menüpont alatt.

Szente Tünde

Huszonötéves a Dunaújvárosi 
Kereskedelmi és Iparkamara 

 JUBILEUM ÜNNEPSÉG KITÜNTETÉSEKKEL, KÖNYVBEMUTATÓVAL

Az Ecotech Nonprofit Zrt. képviseletében Füredi Gábor vezérigazgató 
veszi át az „Év Vállalkozása 2020” díjat

Egykori vasműs szakemberek csoportja:  
balról Réti Vilmos, Máriás József, dr. Sándor Péter

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara munkatársai
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MUNKAPSZICHOLÓGIA

A modern ember 
gondolkodásában tetten 
érhető a költség-haszon-
megtérülés hármasa, 
vagyis annak mérlegelése, 
ha valamit adok, azért 
cserébe mit kapok. Ez nem 
csupán a munka világára 
jellemző, hanem az emberi 
kapcsolatokra, azon belüli 
érzelmi viszonyokra is. 

Eric Fromm humanista filozó-
fus „A szeretet művészete” című 
könyvében írja, hogy „Szeretni 
művészet, éppen úgy, ahogy élni 
is művészet. Hiába a mélységes 
vágy a szeretetre, az emberek 
szinte minden mást fontosabb-
nak tekintenek a szeretetnél: si-
kert, pénzt, hatalmat – minden 

energiánk arra használódik el, 
hogy megtanuljuk elérni ezeket 
a célokat, arra pedig szinte sem-
mi, hogy megtanuljuk a szeretet 
művészetét… szeretni elsősor-
ban annyi, mint adni, nem pe-
dig kapni.”

Legjobb befektetés a tanulás, 
hangoztatják a humánerőforrás-
gazdálkodók. Hozzátesszük a 
pontosság kedvéért, hogy a leg-
ritkább esetben azonnal, sokkal 
inkább hosszú távon térül meg 
a tanulásba fektetett pénz, idő 
és energia. Ebből egy is elég, ha 
hiányzik, nem is szólva a másik 
kettő hiányáról, és máris elma-
rad a siker. Ma már nem ritka, 
hogy 30 éves korukban lépnek 
be a munkaerőpiacra a fiatalok, 
az alap-, közép- és felsőfokú 

tanulmányaik befejeztével, 
hogy azután további felsőfokú 
végzettségeket szerezzenek, de 
már munka mellett.

Az iskolai végzettségének 
nem megfelelően foglalkozta-
tott munkavállalót türelemre 
intik, amikor bérezése, jövedel-
me alulmarad az elképzelése-
ihez képest. Azzal nyugtatják, 
hogy csupán átmeneti a jelenle-
gi helyzete, fogja fel befektetés-
értékűnek ezt az időszakot, ami 
előbb-utóbb megtérül, és ma-
gasabb pozícióba kerül, azzal 
együtt több önállóságot kap, ad-
dig is mélyül a tudása és bővül a 
kapcsolatrendszere. 

Azonos érdeklődési alapon 
szerveződő, közösségként mű-
ködő civil szakmai szervezetek 

tagjaként nehezebb a kézzel-
fogható megtérülést keresni. Az 
ilyen jellegű szerveződés infor-
mális kapcsolatrendszert, úgy-
nevezett kapcsolati tőkét kínál a 
tagjainak, aminek szintén nehéz 
forintban mérni a megtérülését, 
az értékét. Hiánya azonban ne-
hezen pótolható.

Ami pedig a kapcsolataink lét-
rejöttét és fenntartását/fenntart-
hatóságát illeti, legyen szó mun-
kahelyi vagy magánéleti kapcso-
latokról, a szűrőnkön maradjon 
hely egymás kiegészítésének és 
elismerésének, az önfeladás nél-
küli kompromisszumoknak, va-
lamint a kölcsönös tiszteletnek – 
a mérleggel pontosan kimért ha-
szonelvűség helyett!

Sz. T.

Születésünktől kezdve 
tanulunk: megtanuljuk a 
társadalomba illeszkedés 
szabályait, hogy mit 
szabad és mit nem, 
megtanuljuk születési 
helyünk, lakókörnyezetünk 
szokásait, intézményeit, 
hagyományait. 

Elsajátítunk szakmákat, ame-
lyek – jó esetben – a megél-
hetésünk fedezetét biztosít-
ják. Tanuljuk az örömszerzés és 
(ön)jutalmazás módozatait, az 
egészséges életmódot, önma-
gunkat és egymást – egy egész 
életen át.

Az utóbbi évtizedek munka-
erőpiaci szlogenje az egész éle-
ten át tartó tanulás, avagy an-
gol szakkifejezésel a lifelong 
learning eszméje. Sokunknak 
életformájává vált a tanulás, a 
tudásszerzésnek sokféle mó-
dozata: önképzéssel, átképzés-
sel, továbbképzéssel, szakmai 
és nyelvi képzésekkel. Konfucius 

kínai filozófus intelme szerint, 
ami a tanulást illeti, ne ismerj 
határt!

Vannak, akik megfogad-
ják eme bölcseletet, és vannak, 
akik megelégszenek azzal a tu-
dással, amelyet sok évvel, évti-
zeddel korábban szereztek, és 
végtelen magabiztossággal kö-
zelítenek gazdasági, társadal-
mi és politikai kérdésekhez. A 
Cornell Egyetem két kutatója, 
Justing Kruger és David Dunning 
kísérlettel bizonyította, hogy mi-

nél kevesebbet tud valaki egy do-
logról, annál inkább hajlamos 
arra, hogy túlbecsülje saját tu-
dását. Ha valakinek egy adott te-
rületen nincs semmiféle szaktu-
dása, azzal többnyire tisztában 
van, így a magabiztossága en-
nek megfelelően alacsony. A mi-
nimális tudással és tapasztalattal 
rendelkezők azonban hajlamo-
sak azt hinni magukról, hogy ők 
kiválóak. A tudás és a tapasztalat 
gyarapodásával jellemző a maga-
biztosság visszaesése, a saját hiá-

nyosságok felismerésének képes-
sége ilyenkor nő. 

Hasonlóan látja Richard 
Feynman Nobel-díjas amerikai 
elméleti fizikus:  „Amikor a tu-
dós nem ismeri a választ a kér-
désére, akkor tudatlan. Ha már 
megsejti, hogy mi lehet az ered-
mény, olyankor bizonytalan. És 
amikor már teljesen, sőt fene-
mód biztos abban, hogy mi lesz 
az eredmény, akkor is van ben-
ne némi kétely”. 

 Sz. T.

Befektetésértékű dolgaink
 SIKER, PÉNZ, HATALOM?

A tanulásban ne ismerj határt! 
 A DUNNING-KRUGER HATÁS
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TUDOMÁNYFIGYELŐ

Az acélgyártás korszerű, 
környezetkímélő 
technológiai fejlesztésének 
útján rendkívül jelentős 
lépést megtéve, az SSAB 
acélgyártó, a Vattenfall 
állami tulajdonú 
közműszolgáltató és 
az LKAB bányavállalat 
tulajdonában álló Hybrit 
svéd vállalat leszállította az 
első olyan acélszállítmányt, 
amelynek előállítása 
teljes egészében szén 
felhasználása nélkül 
történt. 

A cég idén áprilisban jelentette 
be együttműködési megállapo-
dását  a Volvo Grouppal, amely-
nek keretében az autógyártó 
ígéretet tett a „zöld” acélból ké-
szült járművek tömeggyártásá-
ra. Az elsősorban kamionokat 
gyártó cég a világon elsőként, 
2026-ra szeretne átállni a szén 
helyett hidrogén alkalmazásával 
előállított alapanyagra, a pro-
totípusok gyártását pedig már 
idén elkezdené.

A szén felhasználásával tör-
ténő acélgyártás a globális üveg-
házhatású gázkibocsátás mint-
egy 8%-át teszi ki. Az SSAB a 
svédországi szén-dioxid-kibo-
csátás 10%-áért és a finnországi 
szén-dioxid-kibocsátás 7%-áért 
felelős. A vállalat szerint a pró-
baszállítás „fontos lépés a telje-
sen fosszilis anyagoktól mentes 
értéklánc felé ... A cél az, hogy 
fosszilis anyagoktól mentes acélt 

szállítsunk a piacra, és már 2026-
ban ipari léptékben demonstrál-
juk a technológiát”.

A Hybrit egy évvel ezelőtt 
kezdte meg a zöld acél kísérleti 
üzemének tesztüzemét az észak-
svédországi Luleában. Célja, 
hogy az évszázados acélgyártá-
si hagyományokat forradalma-
sító technológiával az ércalapú 
acélgyártáshoz hagyományosan 
szükséges kokszolható szenet 
megújuló villamos energiával 
és hidrogénnel helyettesítse. 
A hidrogén kulcsfontosságú 
része az EU azon tervének, hogy 
2050-re elérje az üvegházhatású 
gázok nettó nulla kibocsátását.

A cég ígéretei szerint a vas-
érc hidrogéngázzal való redu-
kálása során gyakorlatilag zéró 
szén-dioxid-kibocsátással kell 
számolni, és a vízgőz az egyet-
len melléktermék – a hidrogén-
gázt egy elektrolízis-üzemben 
állítják elő, amit Svédország bő-
séges megújuló energiaforrá-
sai működtetnek. Az így létrejö-
vő vasszivacsot hulladékacéllal 
együtt helyezik az ívkemencébe, 
és kész az elektroacél.

Egy másik zöld acélipari vál-
lalkozás, a H2 Green Steel egy 
fosszilis tüzelőanyag-mentes 
acélgyárat tervez építeni Észak-
Svédországban, amely fenntart-
ható hidrogénüzemet is magá-
ban foglal, és 2024-ben kezdi 
meg a termelést.

(Forrás: theguardian.com, 
qubit.hu)

G. L.

Tömegtermelés 
előtt a „zöld” acél

 ACÉLGYÁRTÁS SZÉN NÉLKÜL – EZT TUDJÁK A SVÉDEK

A bőrrák a leggyakoribb, 
emberekben előforduló, 
rosszindulatú daganatos 
megbetegedés, a 
kategórián belül pedig 
a melanóma okozza a 
legtöbb halálozást. 

Szerencsére az alapbetegség 
gyógyítható, de igazán jó esély-
lyel csak akkor, ha korai stádi-
umban kezelik. Ilyen esetben a 
melanómás betegek több mint 
90 százaléka még 5 év múlva is 
életben lehet. Ám, ha a rákos 
sejtek áttéteződnek, az 5 éves 
túlélés aránya meredeken csök-
ken, a 23 százalékot is alig éri el. 
Ezért a gyors diagnózis elenged-
hetetlen ahhoz, hogy a kezelés-
re még az áttétes terjedés előtt 
sor kerüljön.

E tekintetben kínál előrelé-
pést az az új diagnosztikai esz-
köz, amely mesterséges intelli-
genciát (MI) alkalmazva a be-
tegről rendelkezésre álló összes 
információ feldolgozásával és 
hasznosításával jelentősen lerö-
vidíti a melanóma korai felisme-
résére rendelkezésre álló időt. 

Az eszköz létrehozása az 
iToBoS (Intelligent Total Body 
Scanner for Early Detection of 
Melanoma) megnevezésű, az 
Európai Unió (EU) Horizont 
2020 kutatási és innováci-
ós programja által finanszíro-
zott kutatási projekt keretében, 

az ELKH Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
(SZTAKI) munkatársainak köz-
reműködésével zajlik. A 19 part-
nerszervezetet tömörítő kon-
zorciumot a Gironai Egyetem 
(Spanyolország) vezeti. A pro-
jekt 2025 tavaszán zárul.

Az iToBoS projekt célja egy 
olyan mesterségesintelligen-
cia-rendszer létrehozása, amely 
képes a különböző források-
ból származó információk in-
tegrálására, a dermoszkópiás 
képektől kezdve a teljes orvosi 
nyilvántartáson át a genomikai 
adatokig. Az új diagnosztikai 
eszköz mellett elkészül egy MI-t 
használó kognitív asszisztens is. 

A SZTAKI által kiadott 
közlemény szerint a páciens 
szisztematikus, rendszeres 
vizs gálatával a rendszer képes 
lesz az egyes anyajegyekben 
bekövetkező változások meg-
határozására is. Ez az egyik 
leginformatívabbnak tartott 
jellemző a bőrrák felis-
merésében. A javasolt új 
megközelítéssel az orvosok a 
bőrbetegségeket korábban és 
nagyobb pontossággal diag-
nosztizálhatják, ezáltal növelve 
a személyre szabott klinikai 
döntéshozatal hatékonyságát és 
eredményességét.

(Forrás: mti.hu,  
vicorob.udg.edu)

G. L.

A korai felismerés  
a gyógyulás kulcsa

 MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁVAL  
 A LEGGYAKORIBB RÁKTÍPUS ELLEN

A zöld acélgyártási folyamat részeként előállított nyersvas egy darabja

 A hagyományos vizsgálati módszereket váltaná ki  
a sokkal gyorsabb és megbízhatóbb mesterséges intelligencia
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ARCOK

Tizenöt év alatt több mint 
250 kohászati vertikum 
működését dokumentálta 
Viktor Mácha cseh 
fotóművész az európai és 
az amerikai kontinensen. 
Szeptember elején egy 
közép-kelet-európai 
körútja során ismét 
felkereste  
az ISD DUNAFERR-t is.

A fiatal prágai fotográfus család-
ja generációkon át kötődött az 
acéliparhoz, felmenői között volt 
gyárigazgató, de sok kohásza-
ti munkás is. Viktort mindig is 
vonzotta ez a közeg, mint mond-
ja, számára sosem kapcsolódtak 
negatív érzések ehhez a speciá-
lis körülmények között működő, 
sokszor poros, veszélyes, nehéz 
fizikai munkafolyamatokat is kö-
vetelő iparághoz. A családban, 
ha szó esett a nehézipar világá-
ról, az mindig a munkalehetősé-
get, a megélhetést, magát az éle-
tet jelentette. Középiskola után a 
fiatalember teológiai és vallástu-
dományi tanulmányokat folyta-
tott a prágai Károly Egyetemen, 
majd komolyabban elkezdett 
foglalkozni a fotózással. 

2006-ban elindult „Az acél 
szépsége” című nonprofit fo-

tóprojektje – értve ez alatt azt 
is, hogy saját költségén szerve-
zi az utazásokat –, amelynek so-
rán a világot járva dokumentál-
ja az acélipari vertikumok, bá-
nyák, kokszolók, kohók, vas-
művek, acélöntödék és henger-
művek mindennapjait. Az olcsó 
kínai acél, a zöldebb kontinensek 
iránti politikai indíttatású vágy és 
a termelési technológiák fejlődé-

se folyamatosan változtatja meg 
az acélipart is. Az új technológiák 
megjelenésével a XX. század ipa-
ri kultúrájának jelentős része fo-
kozatosan eltűnik a szemünk elől. 
Ezt a folyamatot, a hagyományos 
technológiával működő üzeme-
ket, gépeket, a velük dolgozó em-
bereket örökíti meg a cseh fotós, 
s kordokumentumként szeretné 
az utánunk következő generáci-
ók számára is megőrizni, a nyil-
vánosság elé tárni.

A fotós 2012 után idén szept-
ember 9-én járt újra Duna új-
városban, a pandémiás idő-
szak okozta hosszú kihagyás 

után, egy Szlovákiát, Ma gyar-
országot, Romániát és Bosz-
nia-Hercegovinát érintő fotó-
túrája során, amikor tizenhá-
rom nap alatt kilenc gyárat ke-
resett fel. A DUNAFERR terü-
letén a Nagyolvasztóműben, a 
Kokszolóban és az Acélműben 
fotózott. A nap folyamán elkísér-
te őt Németh Zsolt, lapunk fotó-
sa is, ő készítette a cikket illuszt-
ráló képeket. 

Viktor Mácha elkészült mun-
kái a különböző kiállítások mel-
lett megtekinthetők személyes ol-
dalán, a www.viktormacha.com 
weboldalon, a YouTube-on, vala-
mint The Beauty of Steel project 
című Facebook-oldalon is.  Sz. I.

Az acél szépsége 
 KORLENYOMATOK AZ UTÁNUNK JÖVŐKNEK

Október végéig a németországi Husumban látható Viktor Mácha 
kiállítása, ahová hatvan képet válogatott ki az elmúlt tizennégy év 
munkáiból

A csehországi Trinec Vas- és Acélművek 1999-ben. Itt kezdődött Viktor számára a „szerelem” az iparággal
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SPORT

Fiatal emberek dolgoznak 
az ISD Power erőművének 
turbinatermében. 
Kellő felelőséggel 
végzik munkájukat, 
ismerik a gépeket, és 
jól ismerik egymást is. 
Szabadidejükben ketten 
sporttársak is.

Bár először Schreiber Gábortól 
hallottam a darts iránti szen-
vedélyükről, beszélgetésünk-
höz a műszakbeosztás Wolf 
György turbinagépész kollé-
gájának ked vezett. Ő vitt kör-
be kedvelt helyükön, az MMK-
ban működő dartsklubban, 
ahol keddi és csütörtöki napo-
kon találkoznak.

– Barátok kö-
zött dolgozom a 
gyárban, és ba-
rátokkal spor-
tolok – jegyezte 
meg –, számom-

ra fontos a jó közösség, amit az 
erőműben kölcsönzött mun-
kavállalóként is megtaláltam. 
Valamikor felszolgálónak tanul-
tam, az élet aztán a Vasmű felé 
sodort. Nagyon örülök, hogy jó 
helyre kerültem, új szakmát ta-
nulhatok. Klubunk 2015 janu-
árjában alakult, azóta töretle-
nül gyakorlunk. Rövid időn be-
lül harminchat fős lett a tagsá-
gunk, közülük kilencen a Vasmű 
különböző gyáregységeiben 
dolgoznak. Nevünk DDC, azaz 
Dunaújvárosi Darts Club.

Nem túl nagy a harma-
dik emeleti terem, de talán et-
től pezsgő a hangulata. Hat do-
bóállás áll rendelkezésükre. 
Györgyék jelenleg az OB3-ban 
játszanak négy darab 6 fős csa-
pattal. Céljuk, hogy legalább egy 
csapat felkerüljön OB2-es szint-
re. Többnyire steel kategóriában 
játszanak, szizál anyagú táb-
lára dobnak acélhegyű nyilak-
kal. Egy csapattal indultak soft 
szakágban is, amely OB ráját-
szásban 3. helyen végzett, illet-
ve a Magyar Kupa 3. helyét tud-
hatják magukénak az idei évben. 
Mindeddig azt gondoltam, ele-

gendő középre célozni, a tábla 
közepét eltalálni, de ez nem így 
van.

– Összetett játék a darts – 
magyarázta Wolf György – nem 
árt, ha a játékos tudja a kiszálló-
kat és jól tud fejben számolni. Ez 
a mai fiataloknál már nem is any-
nyira nyilvánvaló, ahogy nálam 
sem volt az pár évvel ezelőtt– 

tette hozzá, majd megmutat-
ta a tábla beosztását, részletezte 
szektorait, a dupla, illetve tripla 
pontokat érő szegmenseket.

– Koncentrálni kell, lendüle-
tesen dobni, és számolni. A lé-
nyeg, hogy teljes kikapcsoló-
dást nyújt a játék egy-egy ne-
hezebb nap után. Persze, fon-
tos a bajnokság is. Itt, a klub-

ban versenyhelyzetet teremtünk, 
hogy kellő tapasztalattal álljunk 
a táblák elé a bajnokságokon. 
Minden verseny élményekkel 
teli. Számomra a legnagyobb si-
ker eddig országos egyéni verse-
nyen százharminc induló között 
a tizenhetedik hely.

Beszélgettünk még nyilakról, 
egyedileg összeválogatott testek-
ről, szárakról, tollakról, ottho-
ni gyakorlásról. Várják új tagok 
jelentkezését is, év végén pedig 
külön utánpótlás-foglalkozást 
indítanak, amelynek György lesz 
a koordinátora. Terveznek idén 
még egy nyílt versenyt, mely-
re bárki nevezhet. Nem állítom, 
hogy mindent értek a darts sza-
bályaiból, de azt megéreztem: a 
jó szem és az ügyes kéz mellé el-
engedhetetlen a szenvedély és a 
csapattagok barátsága.

K. É.

Szeptember 17-19-e között a 19. Magyar Sárkányhajó Baj-
nokságon vettek részt a Dragon Steel SE versenyzői, az elmúlt 
évek hagyományaihoz híven. A háromnapos viadalon 200, 500 
és 2000 méteres, valamint a jubileumi 100 méteres versenytá-
von mérettették meg magukat a Magyar Sárkányhajó Szövetség 
egyesületei. A Dragon Steel 20 fős hajói ezúttal leszorultak a do-
bogóról, de kiválóan küzdöttek a versenyen, több neves csapatot 
is maguk mögé tudtak utasítani. Remek hangulatban, jó érzés-
sel tértek haza a sportolók a magyar bajnokságról. A hangsúly 
mostantól a jövő évi hazai és nemzetközi versenyekre való fel-
készülésen van.

(Fotó: Józsa Róbert)

Szabadidősport, barátságból 
 DARTSKLUB AZ MMK-BAN

Darts, a pubok sportja

A sportág története Nagy-Britanniában kezdődött, ahol egyszer egy 
íjász megunta a zord időben való gyakorlást, és bement a kedvenc 
pubjába. Rövidre törte nyílvesszőjét, a falra akasztott egy farönkből 
vágott szeletet és elkezdett célba dobni. Hamarosan akadt társa is a 
játékban, így indult a történet. A darts már 1896-ban jegyzett sportág 
lett. Az első világbajnokságot 2001-ben rendezték.  Máig főként kocs-
mákban, pubokban él a sport. Legjelesebb versenyzői Nagy-Britanni-
ából és Hollandiából kerülnek ki. Szabályai szerint a táblától 237 cen-
tire húzzák meg a dobóvonalat, a tábla közepe pedig a talajtól mérve 
173 centiméter magasságban található. A dartsot leg-ben játsszák, 
egy-egy leg 501 pontról indul, amelyet a dobások értékével nullára 
csökkentenek. Az a versenyző nyer, aki a leghamarabb eléri a nul-
lát úgy, hogy az utolsó dobása dupla szegmensben van. Legkevesebb 
kilenc dobás szükséges ehhez az eredményhez, ahogy a dartsosok 
mondják, kilenc nyíl. Nagy játékosok között találkozhatunk kilencnyi-
lasokkal.
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Október 18-án, lap-
zártánk után em-
lékparkot avatott 
Dunaújváros MJV 
Ö n ko r m á ny z at a 
a Vasmű úti Mar-
tinász szobornál 
Borovszky Ambrus 
(1912-1995) tiszte-
letére. Borovszky 
1950 tavaszától volt a Vasmű 
építésének helyi irányítója, 1953 
decemberétől a Sztálin Vasmű 
igazgatója, egy rövid idősza-
kot leszámítva egészen 1975-ös 
nyugdíjazásáig vezérigazgató-

ja volt a vállalatnak. 
Karizmatikus sze-
mélye máig köztisz-
teletnek örvend a 
városban, életéhez 
és munkásságához 
számos történet, le-
genda kapcsolódik. 
A gyárhoz való kö-
tődéséről így fogal-

mazott: „A vasművet az enyém-
nek is érzem. Ott voltam a 
születésénél.”

Az emlékpark-avatásról  
következő lapszámunkban 
ol vashatnak.

Emlékpark  
Borovszky Ambrusnak

Iskolakezdés 
vállalati 
támogatással 
Idén is juttatott iskolakez-
dési támogatást az ISD 
DUNAFERR Zrt. az álta-
lános- és középiskolás gyer-
mekeket nevelő munkavál-
lalói számára.  A juttatást 
bérként kapták meg az arra 
jogosult dolgozók, gyerme-
kenként bruttó 22 300 fo-
rintos összegben. A vállalat 
idén 1146 iskolás gyermek 
tanévkezdését támogatta, 
összesen 25,5 millió forin-
tos anyagi ráfordítással.

Október 15-én két órás időtar-
tamban a DUNAFERR terüle-
tén tartott munkavédelmi ter-
mékbemutatót az MSA cég. A 
dunaferres érdeklődők a me-
chanika üzem előtt parkoló be-
mutató autónál hallgathatták 
meg a világcég két szakembe-
rének tanácsait, a termékek 
használatára vonatkozó aján-

lásait. A bemutató során töb-
bek között az MSA háromlá-
bú munkavédelmi állványával, 
leesésvédő eszközökkel, védő-
sisakokkal, gázkoncentrációt 
mérő műszerekkel és a munka-
biztonsági szakterülethez kap-
csolódó egyéb MSA termé-
kekkel ismerkedhettek meg az 
érdeklődők.

Munkavédelmi eszközök bemutatója
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