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Egységes logisztikai folyamatok, 
hatékonyabb működés
November elsejétől az ISD DUNAFERR Zrt. szervezetébe 
integrálódott a dunaújvárosi Kikötő. Így a jövőben egy szer-
vezeti egység, a Szállítómű vertikumában jelenik meg a DU-
NAFERR tevékenységi körében jelen lévő összes szállítmá-
nyozási forma: a közúti, a vasúti és a vízi szállítás is.

2. oldal

Szak- és felnőttképzés a DUNAFERR-nél
Az ISD DUNAFERR Zrt. képzéssel foglalkozó szervezete 
ezer szállal kötődik a szakember-utánpótlás minden szint-
jéhez. Kevésbé látványos, ugyanakkor egyre fontosabb, amit 
tesznek. Míg egy új gépnek csodájára járunk, addig a hozzá-
értő szakember jelenlétét természetesnek tartjuk.

4. oldal

Töretlen a közösség együvé tartozása 
Idén 25 éves jubileumot ünnepel az ISD DUNAFERR-hez 
szoros szálakkal kötődő Gerencsér Pál Kokszolói Nyugdí-
jasokért Klub. A klub névadójára kollégái olyan vezetőként 
emlékeznek, akinek egyéniségét teljes mértékben áthatotta 
a munka, szívvel-lélekkel képviselte a Kokszolót.

10. oldal

Újabb olimpiai bajnok edző  
a kajak-kenusoknál
Vajda Attila júniusi leigazolását követően újabb ikonikus 
névvel erősítette edzői csapatát a Dunaferr SE kajak-kenu 
szakosztálya: októbertől Vereckei Ákos kétszeres olimpiai, 
hatszoros világ- és nyolcszoros Európa-bajnok egykori ka-
jakos dolgozik trénerként az egyesület versenyzői mellett. 

15. oldal
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Aktuális

Jelentős szervezeti 
változás történt 
november elsejétől az 
isD DuNAFERR Zrt. 
logisztikai szakterületén: 
a dunaújvárosi kikötő a 
szállítómű szervezetébe 
integrálódott. Így a 
jövőben egy szervezeti 
egység, a szállítómű 
vertikumában jelenik meg 
a DuNAFERR tevékenységi 
körében jelen lévő összes 
szállítmányozási forma: 
a közúti, a vasúti és a vízi 
szállítás is. 

Konstruktív 
együttműködés
Dr. Sevcsik Mónika RMS és 
HR igazgató az integrációs fo-
lyamatot értékelve elmondta, 
hogy a közelmúltban lezajlott 
dunaferres szervezeti változá-
sok közül az egyik legsikeresebb 
folyamat a Kikötő integrációja 
volt. A változás fő célja a vál-
lalat logisztikai folyamatainak 
egységesítése, a működési ha-
tékonyság javítása, az erőfor-
rások hatékony koncentrálása. 
Az ISD Portolan Kft.-től teljes 
körű munkajogi utódlással 63 
munkavállaló került át az ISD 
DUNAFERR Zrt. állományába. 
A Szállítómű szervezetében 
kialakításra került a Kikötő 
üzem, amelyet üzemvezetőként 
Kovács László, a Kikötő ko-
rábbi termelésvezetője irányít. 
A munkajogi egyeztetések fo-
lyamata konstruktív, együtt-
működő légkörben, zökke-
nőmentesen zajlott. A Kikötő 
munkavállalói október utolsó 
hetében egy munkásgyűlés ke-
retében is tájékoztatást kaptak a 
szervezeti átalakulásról, az őket 
érintő változásokról.

Fontos szempont 
volt az üzemeltetés 
folytonossága
Az integráció megvalósítása 
számos területet érintett a Zrt. 
szervezetében, így  a kikötői te-
vékenységet szolgáló eszközök 
átvételének folyamata sok fel-
adatot adott az eszközgazdálko-
dási szakterületnek is. Mint azt 
Csapó Szilvia eszközgazdálko-

A Magyar Vas- és 
Acélipari Egyesülés 
(MVAE) workshopra hívta 
tagvállalatainak képviselőit 
november 15-én. A 
találkozó fő célja az volt, 
hogy a tavasszal elfogadott 
fenntarthatósági nyilatkozat 
alapján elinduljon egy 
folyamat, amelynek 
során megfogalmazznak 
fenntarthatósági célokat, 
amelyek eléréséhez a 
szervezet segítséget nyújt a 
tagvállalatoknak. 

A rendezvény házigazdája Major 
Balázs, az MVAE fenntartható-
sági igazgatóhelyettese volt, aki-
nek koordinálásával a résztvevők 
első körben áttekintették és ele-
mezték a globális célokat. Igazi 
közös műhelymunka alakult ki, 
mindenki elmondta a vélemé-
nyét arról, hogy szerinte az ENSZ 
fenntarthatósági céljai közül – 
megismerve az egy-egy cél mögé 
felsorakoztatott részletesebb je-
lentéstartalmat –, melyek azok 
a legfontosabb célok, amelyek 
„testreszabva” a tagvállalatok ál-
tal is megvalósíthatóak. Fontos, 
hogy egy középtávú, 3-5 éves 
periódust tekintve valós tarta-
lommal megtölthetőek legyenek 
a kiválasztott célok oly módon, 

hogy az a vállalatok gazdálkodá-
si tevékenységével és céljaival is 
kompatibilis legyen. 

A workshop végére körvo-
nalazódtak a résztvevők által 
legfontosabbnak és megvalósít-
hatónak tartott célokcsoportok 
és célok. Ezek figyelembevéte-
lével az Egyesülés közreműkö-
désével kidolgozzák a fenntart-
hatósági keretprogramjukat, 
amelynek megvalósításában 
a tagvállalatok együttműkö-
désére, aktivitására, elkötele-
zettségére is számítanak. A 
közösen elfogadásra javasolt 
célokcsoportok között hang-
súlyosan szerepel többek kö-
zött a munkavállalók minőségi 
oktatásával kapcsolatos prog-

ramok, a tiszta, egészséges, 
vonzó munkakörnyezet meg-
teremtése, a vállalatok teljes 
„karbonlábnyomának” megha-
tározása és különböző módsze-
rekkel történő csökkentése, az 
árbevételből innovációra fordí-
tott összeg arányának növelése, 
valamint az elérhető legjobb 
technológiák (BAT) alkalmazá-
sának minél hatékonyabb meg-
közelítése is. A közösen meg-
határozott fenntarthatósági cé-
lokat megküldik a tagvállaltok 
vezetőinek az elfogadás érdeké-
ben, majd a következő években 
folytatódik a munka, ami során 
a most meghatározott célokat 
aprópénzre, azaz programokra 
váltják.  Sz. I.

Tegyünk együtt  
egy jobb világért!

 WoRKShoP A KöZöS GoNDolKoDÁS jEGyébEN

A workshop résztvevői: Sztankievics lászló (ÓAm Ózdi Acélművek Kft.), 
Kovács István (TÜKI Zrt.), Szekeres-Balogh Emese (ÖKO-FERR Kft.), major 
Balázs (mVAE), horváth lászló (ISD DUNAFERR Zrt.-ISD power Kft.)

Az ENSZ New york-i, csúcstalálkozóján 2015 szeptemberében a világ vezetői 17 fenntartható fejlődési célt 
fogalmaztak meg. Elkötelezték magukat amellett, hogy 2030-ig többek között véget vetnek a szegénységnek, 
megküzdenek a klímaváltozással és harcolnak az igazságtalanság ellen. 
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dási igazgatóhelyettes elmondta, 
tételes leltározás keretében mér-
ték fel az ISD Portolan Kft. tulaj-
donában lévő, átvételre kerülő 
felépítmények, infrastuktúra, 
gépek, berendezések, felszere-
lések állományát. A leltározás 
kiterjedt az eszközök hatósági 
és műszaki dokumentációira, 
vizsgálati jegyzőkönyvekre és 
kapcsolódó szerződésekre is. 
Felmérés és értékelés készült a 
vagyonértékre, műszaki állapot-
ra, aktuális felújítási és karban-
tartási feladatokra vonatkozóan. 
Az eszközök átvétele a tervezett 
ütemben lezajlott, annak jogi, 
gazdasági és műszaki feladata-
ival együtt. Kiemelt fontosságú 
volt az üzemeltetés folytonos-
ságának biztosítása.  A Kikötő 
feladatainak ellátásában számos 
speciális és nagy értékű eszköz 
vesz részt. Kiemelt berendezé-
seknek számítanak a portáldaruk 
és a maga egyediségében a Péter 
boxerhajó is. Üzemeltetésük ke-
reteit létrehozták a szakemberek 
a Zrt. gazdálkodási rendszeré-
ben és gondoskodtak a hatósági 
bejelentésekről, eljárásokról is. 
A kapcsolódó szállítói és vevői 
szerződésekkel kapcsolatos fel-
adatokat is elvégezték, mint aho-
gyan eljártak a vagyonvédelem, a 

tűz- és katasztrófavédelem kér-
déseiben is. A Szállítómű és a Ki-
kötő szakembereinek hatékony 
együttműködése révén gördülé-
kenyen lezajlott a teljes folyamat. 

Fontos cél  
a hatékonyság növelése
A Szállítómű gyárvezetőjét, Ősz 
Lászlót régi kapcsolat fűzi a Ki-
kötőhöz. Annak idején a terület 
munkavédelmi szakembere is 
volt, így sok kollégával szemé-
lyesen ismerik egymást. Mint 

mondja, ez megkönnyíti majd 
az „összeszokást”. Természetes, 
hogy a Kikötőben dolgozók kö-
zül néhányan féltek a változástól, 
voltak aggályok az integrációval 
kapcsolatban, de problémamen-
tesen zajlott le minden folyamat. 
A gyárvezető megjegyezte: jó a 
közösség, kiváló szakemberek 
dolgoznak a Kikötőben. 

Ősz László kiemelte, hogy 
a Szállítómű és a Kikötő te-
vékenysége már eddig is szo-
rosan összefüggött, a jövőben 

pedig az alapanyag-beérkez-
tetés és a készáru-kiszállítás 
folyamatainak hatékonyabbá, 
gazdaságosabbá tétele érde-
kében a munkafolyamatokat 
még inkább össze kell han-
golni. Megfelelő munkaszer-
vezéssel, kisebb-nagyobb 
átalakításokkal a Kikötő ter-
melési kapaci-
tása jelentősen 
növelhető. A 
humánerőfor-
rást érintően 
a gyárvezető 
elmondta, hogy a Kikötő 
munkavállalónak nagy része 
a Szállítómű már említett új 
Kikötő üzemének szerveze-
tében dolgozik novembertől, 
míg a karbantartási területen 
dolgozók a Szállítóműn belül 
a járműjavító üzem állomá-
nyába kerültek. A közeljövő-
ben szükség lesz még a gyár-
tóműn belül kisebb szervezeti 
átalakításokra, például egyes 
munkakörök egységesítésé-
re. Emellett olyan területeken 
is változtatásokra lesz szük-
ség, mint a beszerzés, vagy 
a Kikötő területére történő 
beléptetés rendszere, mert je-
lenleg ezek a folyamatok nem 
kompatibilisek a DUNAFERR 
rendszereivel.

Látszanak azok a pontok, 
ahol a működésbe be kell 
avatkozni, jobbító szándékkal, 
a hatékonyságnövelés érdeké-
ben. Fontos a raktárkapacitás 
ideálisabb kihasználása is, 
valamint a hét portáldaruból 
az utolsó, még nem korszerű-
sített gép felújítása is idősze-
rű. A középtávú elképzelések 
között a meglévő két vasúti 
vágány mellett egy megkerülő 
vágány építése is felmerült, a 
gazdaságosabb és biztonságo-
sabb működés érdekében.

Szilágyi Irén

Egységes logisztikai folyamatok, 
hatékonyabb működés

 NoVEMbERtől A SZÁllÍtóMű SZERVEZEtébE tARtoZIK A KIKötő

A Kikötő már a gyárépítés kezdetén a Dunai Vasmű vertikumának 
szerves része volt. 1950-ben kezdték megépíteni a gyár anyagfor-
galmának kiszolgálására tervezett Kikötőt, az építkezés munkála-
tait sok tényező nehezítette a jégzajlástól a partfalmozgásig.  Vé-
gül 1954-re készült el a beruházás, amely kezdettől fogva jelentős 
mennyiségű áruforgalmat bonyolított le az alapanyag-beszállítás és 
a készáru-kiszállítás területén egyaránt, napjainkban pedig a Duna 
magyarországi szakaszán a vízi szállítmányozás egyik meghatározó 
helyszíne. 
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GyáRi élEt

szimbolikus is lehetne 
akár, hogy az isD 
DuNAFERR Zrt. képzéssel 
foglalkozó szervezetét  
a főként vasas szakmákat 
oktató középiskola és  
a vállalat közötti épületben 
helyezték el. Feladatai 
révén ezer szállal kötődik 
a szakember-utánpótlás 
minden szintjéhez. kevésbé 
látványos, ugyanakkor 
egyre fontosabb, amit 
tesznek. Míg egy új gépnek 
csodájára járunk, addig 
a hozzáértő szakember 
jelenlétét természetesnek 
tartjuk.

A DUNAFERR-nél jellemző az 
élethosszig tartó tanulás. A fo-
lyamatos képzést a technológia 
fejlődése mellett a gazdasági 
környezet változása is megkí-
vánja. Átfogó képet „rajzolt fel” 
nekünk Popovics László, a terü-
let vezetője.

A vállalat igényeinek meg-
felelő szakember-utánpótlást 
segítik, miközben a térség-
ben a legnagyobb tanmű-
helyt működtetik. Jelenleg 
kétszázhatvan tanulószerző-
désük van, ami kiegészül a 
DSZC Dunaferr-iskolájának 
kilencedik évfolyamára be-
iratkozottak számával, így 
több mint háromszáz tanuló 
gyakorlati képzését segítik. 
Munkatársaival bekapcso-
lódnak a toborzásba, járják a 
környező települések iskoláit, 
információt nyújtva szülők-
nek, gyerekeknek az iskola 

és a vállalat kínálta lehetősé-
gekről. Üzemlátogatásokat is 
szerveznek, ami iránt nagy 
az érdeklődés. Sok min-
denben gyakorlata van a 
DUNAFERR-nek, ami másutt 
újdonságnak tűnik. Például 
a nyolcvanas években ún. 
„szendvicsképzés” keretében 
töltöttek valós gyakorlati időt 
az üzemekben főiskolások, 
amit tekinthetünk akár a mai 
felsőfokú duális képzés előd-
jének. Könnyű volt felfűzni 
a korábbi tapasztalatokat az 
új szabályozásra, és beállni a 
gyakorlati képzőhelyet kínáló 
vállalatok sorába. Indulhatna 
a gyakornoki program is, 
amely jó eszköz lehet a vállalat 
számára a szakember-után-
pótláshoz. Felnőttképzésben 
elsősorban a vállalati igények-
re épülő képzési terv alapján 
dolgoznak. Megszervezik 
a munkavállalók számára a 
technológia fejlesztésével járó 
ismeretbővítéshez, valamint 

a hatósági előírások teljesíté-
séhez szükséges képzéseket 
is.  Kínálatukban megtaláljuk 
a tűzvédelmi szakvizsgára 
felkészítő tanfolyam mellett 
a vasúti forgalmi és vontatási 
feladatok ellátásához szüksé-
ges oktatást, amely területek 
kiemelt figyelmet kívánnak, 
hiszen tanfolyam és vizsga 
hiányában nem látható el az 
adott munka. Minden évben 
indul emelőgépek, földmun-
kagépek, targoncák irányí-
tásához illetve kalorikus, vil-
lamos berendezések kezelé-
séhez szükséges tanfolyam. 
Népszerű a munkavállalók 
körében a hegesztőképzés, a 
minősítésre való felkészítés. 
Tavaly több mint ezerhat-
száz fő vett részt a vállalattól 
képzéseken. Oktatóik között 
főként vállalati szakemberek 
találhatók, így az átadott is-
meretek azonnal megjelen-
nek a munkahelyeken, azon-
nal hasznosulhat a tudás. 

Tizennégy éves kortól akár 
hatvanéves korig foglalkozik 
szakemberképzéssel a szerve-
zet: az osztályvezető és nyolc 
munkatársa, köztük három 
oktatásszervező.  Kíváncsivá 
tett, hogy kerültek ide, ho-
gyan vált új szakmájukká a 
humánerőforrás-fejlesztés.

Popovics László képzé-
si osztályvezető vasutas-
családban nőtt fel, édesapja 
mozdonyvezető volt. Követte 
volna a pályán, ha nem észlel-
nek nála szívzörejt a szigorú 
egészségügyi vizsgálatokon. 

– Ha már nem lehettem 
mozdonyvezető, legalább 
mozdonyokkal akartam fog-
lalkozni. Géplakatosként vé-
geztem a Bánkiban, majd itt 
kezdtem a mozdonyjavítóban, 
dízelmozdonyokkal foglal-
kozhattam. Vasúti kocsik kö-
vetkeztek, majd átkerültem 
az erőgépjavítóba, ahonnét 
egy rövid időszakra az akkori 
Szállítóműnél kvázi oktatás-

hasznosuló tudás – oktatás 
minden szinten

 SZAK- éS FElNőttKéPZéS A DUNAFERRNél
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szervezőként ismerkedtem 
jóval későbbi feladataimmal. 
A 720-as pályaudvarról kerül-
tem a kikötőbe karbantartó 
művezetőnek. Csodálatos él-
mény volt. Kemény hely a ki-
kötő, ott váltam szakemberré 
és emberré. Közben vonzott 
a továbbtanulás, vezetői tá-
mogatással a pécsi egyetemen 
felnőttképzést hallgattam. 
Ezen a helyen 2005 decem-
ber elseje óta dolgozom. Bár 
munkaterületeket váltottam, 
céget azóta sem. Mindig elő-
térbe kerültek új dolgok, ami-
vel foglalkozhattam, új isme-
reteket szerezhettem. A kép-
zési területet illetően most 
is két pályázatban vagyunk 
érdekeltek. Részt vehetek a 
vállalati képzőközpont kiala-
kításában és egy új tanmű-
hely-fejlesztésben. Azt gon-
dolom, a folyamatos képzés 
egy jó eszköz lehet a munka-
erő megtartására. 

Horváth Roland főmunka-
társként a tanműhely üzem-
menetét felügyeli, emellett a 
hegesztőbázis szakmai felelő-
se. Úgy működik a tanműhely, 

mint egy üzem. Előfordul, 
hogy akár száz fő is van a 
tanműhelyben, emelőgépek, 
targoncák mozognak. Raktár 
gondoskodik anyagról, szer-
számról, digitalizált tanter-
mek támogatják a gyakorlati 
oktatást.  

– Ipari hátterű képzés-
ben szereztem gépészmér-
nöki diplomát, dolgoztam 
a mozdony-, a jármű-, az 
erőgépjavítóban. Első mun-
kahelyem ’93 február elsején 
a Hideghengermű volt, mi-
nőségellenőrként kezdtem. 
Akkor azt hittem, „kitanul-
tam” az életem – mosolygott 
friss diplomás egykori önma-
gán –, de azóta megszereztem 

a hegesztő szakmérnöki dip-
lomát, és tizenhét szakmában 
a vizsgaelnökségi jogosult-
ságot. Felnőttekkel dolgozni 
élmény! Figyelnek, akarnak, 
teljesítenek. A fiataloknak 
kevés az érdeklődésük, egy-
harmaduk megállja a helyét, a 
többiből lesz valami…

Faggattam, hogy ilyen 
diplomákkal, tapasztalattal, 
nyelvtudással hogyhogy még 
mindig az első munkahelyén 
dolgozik?

– Több lábon állok, de nem 
érzem, hogy családom mellett 
Budapestre kellene ingáznom 
naponta. Nagyon szeretek 
emberekkel foglalkozni. Az 
utcán megállítanak volt tanu-
lók, köszönnek, érdeklődnek, 
beszélgetnek. Nyugdíjasokkal 
is tartom a kapcsolatot, fel-
hívnak, meglátogatnak. Ez 
valahol egy elismerés, a mun-
kám gyümölcse.

Györök Márta gazda-
sági főmunkatárs, közgaz-
dász a papírgyárban kezd-
te pályáját, 2002-ben jött a 
DUNAFERR-hez.

– Nálunk nem volt vasműs 
a családban. Vonzott, hogy 
nagyobb iparvállalat a vasmű, 
több lehetőséget kínál. Az el-
lenőrzési osztályon kezdtem, 
onnan jöttem át a képzési fő-

osztályhoz több mint tíz éve. 
Riogattak a papírgyáros idő-
szakban, hogy a vasmű az egy 
külön világ, nem olyan köny-
nyű beilleszkedni. Kellemes 
meglepetésként ért, hogy jó 
kollégák közé kerültem, jó 
vezetőket kaptam, jól érzem 
magam itt. Megtalálom a 
hangot a fiatalokkal, akikkel 
a tanulószerződések kapcsán 
találkozom. Mindig adódik 
a napi rutinon kívül valami 
újdonság. Most a duális kép-
zésre figyelünk, miközben fej-
lesztési pályázatokat rakunk 
össze. Foglalkozunk emellett 
pályaorientációval, oktatás-
szervezéssel. Érdekes, válto-
zatos a munkám, nem lehet 
megunni. 

Füri Györgyné oktatásszer-
vező óvónőnek tanult erede-
tileg, ’97 január 14-én volt az 
első munkanapja a vasműben. 

– Nagyon szerettem az 
óvodát, benne a gyerekeket és 
szüleiket, de szerettem volna 
mást is kipróbálni. Adódott 
egy lehetőség, fél évig dol-
goztam az üzemeltető inté-
zetnél, majd oktatásszerve-
ző lettem. Más felnőttekkel 
foglalkozni, szilárd elhatá-
rozásaik, nézeteik vannak. 
Érdekes a munkám, szere-

tem, örülök, hogy itt lehetek. 
Részt veszek az oktató szak-
emberek kiválasztásában, 
tartom a kapcsolatot a tanu-
lókkal. Nagyon jó érzés, hogy 
akár egy új szakmát adunk a 
kezükbe. Jó látni, ahogy fel-
nőtt emberek vizsgák után 
örülnek, kiteszik a bizonyít-
ványukat a Facebookra…

Kácser Zoltán oktatásszer-
vező korábban műszaki tanári 
végzettséggel felnőtteket taní-
tott a Rosti iskolában.

– A feleségem is pedagó-
gus, nem egy leányálom há-
rom gyereket tanári fizetésből 
nevelni… Apósom ebből a 
munkakörből ment nyugdíj-
ba, az ő helyére jöhettem ’97 
február elsejétől. Sokat számí-
tott a felnőttképzésben szer-
zett tapasztalatom a feladata-
im ellátásában. Közben mű-

szaki informatikát tanultam, 
és elvégeztem az andragógia 
szakot.  Szeretek felnőttekkel 
foglalkozni.  Zömében gép-
kezelők képzését szervezem.  
Ma már a géplakatos kezeli ta-
lajszintről az emelőgépet, ami 
tovább viszi a munkadarab-
ját. Egy munkakörben több 
szakmához kell érteni, több 
helyre beugrani. A fiatalokat 
úgy „küldik el” tanfolyamra, 
a korosabbak érzik a tanulás 
súlyát. Van, aki ’59-ben szü-
letett, többen hatvanasok, 
és jobban teljesítenek, mint 
a fiatalok. A DUNAFERR-t 
képviselem az Országos 
Emelőgép Egyesület elnöksé-
gében, és részt veszek a helyi 
kamara szervezésében a szak-
mák megújításában. Célunk, 
hogy jól előkészített alapokra 
használható gyakorlati tudás 
kerüljön. Végzettséget igazoló 
papírt lehet venni, de szakmai 
tudást nem.

Kaszás Éva
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októberben a Szállítómű tartott biz-
tonsági hónapot a dunaferres gyár-
tóművek közül.  Mivel sok feladatot 
adott a gyártómű vezetésének a ki-
kötő integrációja, így idén a szoká-
sosnál kevésbé gazdag programmal 
sikerült csak megrendezni a bizton-
sági hónapot. A legfontosabb felada-
tokra azért jutott idő: megtörtént 
a 6S-területek ellenőrzése, lezaj-
lottak a munkabiztonsági szemlék, 
volt éjszaki bejárás is a fokozottan 
balesetveszélyes munkahelyeken. 
A záróértekezleten a gyárvezető 
meg jegyezte: minden munkaterüle-
ten fokozottabban oda kell figyelni 
a tisztaság és a rend megtartására. 
beszámolt arról is, hogy a gyakran 
mostoha időjárási körülmények kö-
zött dolgozó vasutasok munkakörül-
ményeinek javítása érdekében több 
területen is történtek fejlesztések: 
korszerű, kényelmes tartózkodóhe-
lyiségeket adtak át, folyamatosan 
klímákkal szerelték fel a mozdonyo-
kat és több területen fűtéskorszerű-
sítést is végeztek.

Az isD DuNAFERR Zrt. 
vezetősége évente 
két alkalommal 
„vezetőségi átvizsgálás” 
keretében elemzi az 
integrált irányítási 
Rendszerhez (iiR) tartozó 
rendszerszabványok 
alkalmasságát, 
megfelelőségét, 
hatásosságát és 
hatékonyságát.

Az Integrált Irányítási Rendszer 
2018. év I-IX. hónapjait értékelő 
vezetőségi tanácskozására 2018. 
november 7-én került sor. A ta-
nácskozást dr. Sevcsik Mónika 
RMS és HR-igazgató, a vezető-
ség IIR képviselője nyitotta meg 
igazgatók, gyárvezetők, terme-
lésvezetők, főosztályvezetők és 
további meghívott szakemberek 
jelenlétében.

A négy menedzsment 
rendszer komplex működé-
sét, a célok teljesülését az év 
hátralévő részében előttünk 
álló feladatokat és a fejleszté-

si javaslatokat az egyes szak-
területek képviselői ismer-
tették. A Minőségirányítási 
Rendszert (ISO 9001 - MIR) 
Éberhardt Zoltán minő-
ségügyi főosztályvezető, a 
Környezetközpontú Irányítási 
Rendszert (ISO 14001 - KIR) 
Meskál László környezet-

védelmi főosztályvezető, az 
Energiairányítási Rendszert 
(ISO 50001 - EIR) Mészáros 
István szakértő, a Munkahelyi 
Egészségvédelem és Biztonság 
Irányítási Rendszert (BS 
OHSAS 18001 - MEBIR) 
Móróné dr. Zupkó Tímea 
munka- és egészségvédel-

mi főosztályvezető, illetve az 
Integrált Irányítási Rendszert 
(IIR) Szecs Csaba szabályozá-
si és belső audit osztályvezető 
prezentálta.

A feladatok végrehajtása – 
az eredményes és hatékony 
működés szem előtt tartásán 
túl – a 2015-ben kiadott MIR 
és KIR szabványok elveinek 
(pl.: folyamatszemléletű mű-
ködés, felső vezetőség fele-
lősségvállalása, a folyamatok 
kockázatainak és lehetősé-
gek kezelése, az érdekelt fe-
lek elvárásainak teljesítése) 
betartását, megvalósítását is 
célozzák.

Három rendszerszabvány 
(MIR, KIR, MEBIR) harmadik 
fél (Det Norske Veritas GL) ál-
tali külső auditjára 2018. nov-
ember 12-16. között kerül sor.

Új nemzetközi szabvá-
nyok kerültek kiadásra 2018-
ban: ISO 50001:2018 Ener-
giairányítási Rendszer, illetve 
ISO 45001:2018 Munkahelyi 
Egészségvédelem és Bizton-
ság Irányítási Rend szer – 
melynek a tartalmán felül az 
azonosítása is megváltozott. 
Ezen irányítási rendszerszab-
ványok tanúsíttatására az 
ISD DUNAFERR Zrt. szak-
embergárdája már elkezdte a 
felkészülést.

Dér Tünde

évközi értékelés négy 
rendszerszabvány szerint

 FElADAtoK éS FEjlESZtéSI jAVASlAtoK

KÖSZÖNJÜK,  
hogy adója 1%-ával a 

DUNAFERR
„Foglalkoztatásért”  

Acélalapítványt
támogatta!
Elérhetőségek:
Telefonszám:  

+36 (25) 581-072
2400 Dunaújváros,  

Vasmű tér 1-3.
E-mail:  

info@acelalapitvany.hu
www.acelalapitvany.hu
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Az elmúlt hónap folyamán 
újabb két tartály 
telepítésével folytatódott  
a Hideghengerműben  
a savtartályok ütemezett 
cseréjének erre az évre 
tervezett szakasza. 

Szeptember 27-én, csütör-
tökön érkezett meg az ISD 
DUNA FERR Zrt. területére 
a két darab új, az előzőekkel 
megegyezően szintén 150 köb-
méter térfogatú speciális savtá-
roló tartály.

Mint azt Zombori Zoltán 
üzemviteli és karban tar tás-
vezető lapunknak elmondta, 
addigra már rendben befeje-
ződtek a telepítést megelőző 
helyszíni előkészítő munká-
latok. De nem csak a helyszí-
nen zajlott a munka: a gépé-
szeti és pácoló üzemek kijelölt 
szakemberei szeptemberben 
Lengyelországba utaztak, hogy 
a gyártó telephelyén történhes-
sen meg a frissen legyártott új 
tartályok műszaki átadása. Ez le 
is zajlott, s a megfelelő engedé-

lyek birtokában problémamen-
tesen megtörtént  a berende-
zések Magyarországra történő 
szállítása is. Október végére 
befejezték a szakemberek az 
utómunkálatokat, megtörtént 
a tartályok feltöltése is, jelenleg 
már az üzemi próbák folyamata 
is a végéhez közeledik.

A Hideghengermű sav-
rege neráló-művének 2007-

es indulásakor nyolc tartá-
lyos üzemmóddal tervezték 
a tech nológia működtetését 
a szakemberek. Az újabb 
tartályok beüzemelésére 
a pufferkapacitás növelé-
se érdekében volt szükség, 
amelyet a pácoló szakaszos 
működése indokol. Az indu-
láskor telepített, olasz gyárt-
mányú tartályok minősége 

nem volt megfelelelő, a tar-
tálypark bővítésének igénye 
mellett emiatt is szükségessé 
vált a régi tartályok több lép-
csőben ütemezett cseréje. 

A tartálycsere-program 
jövőre folytatódik, s a tervek 
szerint be is fejeződik a még 
hátralévő három régi tartály 
cseréjével.

 Sz. I.

Újabb két savtartály érkezett  
a hideghengerműbe

 jöVőRE FolytAtóDIK éS lE IS ZÁRUl A FEjlESZtéS
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Hagyományaihoz híven 
idén is köszöntötte a 70, 
75, 80, 85, 90 éves kerek 
születésnapot ünneplő, 
valamint 90 év feletti tagjait 
a dunaferres vasasok 
Nyugdíjas Bizottsága. Az 
idei rendezvény már a 
tizenötödik volt a sorban, 
és ezúttal 97 éves volt 
a legkorábban született 
ünnepelt.

Az október 12-én megrende-
zett ünnepségen a házigazda-
főszervező Martikán Mihály 
mellett Balogh Béla országos 

Vasas-elnök, Győri Gábor, a 
DUNAFERR DV Vasas Szak-
szervezeti Szövetség alelnöke, 
valamint  Hanfeldt István, az 
országos Vasas nyugdíjas szer-
vezet elnöke is köszöntötte az 
egybegyűlteket. Ezután gyönyö-
rű szavalattal ajándékozta meg 
szépkorú társait Lendvai József-
né, aki a közelmúltban a megyei 
nyugdíjas Ki mit tud?-on győ-
zött, és különdíjat is elhozott a 
versmondó kategóriában.

Visszatérő vendég már 
a rendezvényen a Kodály 
Zoltán Férfikórus, tagjai ez-
úttal is fantasztikus műsort 
adtak. A társulat nagy múlt-
ra tekinthet vissza: 1903-ban 
alakult meg Budapesten, 
számtalan hazai és nem-

zetközi fellépést tudhatnak 
maguk mögött. A kórus a 
Magyar Örökség Díj birtoko-

sa, karnagyuk, Pálinkás Péter 
a Magyar Kultúra Lovagja. 
Repertoárjukban olyan re-
mek dalok szerepeltek, mint 
a Bánk bán Hazám, hazám 
című áriája, számos népdal és 
közismert sláger. A publikum 
a dalok java részét együtt 

dúdolgatta az előadókkal és 
ütemes vastaps zárt minden 
előadott zeneszámot.

A műsor után vacsora kö-
vetkezett, a Campus Étterem 
csapata mindent megtett an-
nak érdekében, hogy a ven-
dégek elégedettek legyenek a 
feltálalt finomságokkal. A va-
csorát az este legmeghatóbb 
percei követték, amikor  a 
pincérek betolták a két hatal-
mas tortát. A 70-es évszám a 
közös születésnapokat jelké-
pezte, a 97-es szám pedig a 
legidősebb résztvevő életko-
ra utalt. A sötétbe borult te-

remben csak a torták tűzijá-
tékai világítottak, amikor az 
énekkar szólóénekese bele-
kezdett a Szeressük egymást, 
gyerekek című dalba, majd a 
sötétben szép csendben „be-
lopakodott” az énekkar töb-
bi tagja is, és a jelenlévőkel 
együtt énekelték el a refrént. 
Különleges élmény volt látni 
a közös éneklést, a boldog 
ünnepelteket, a sok idős em-
bert együtt, akik szemmel lát-
hatóan nagyon jól érzik ma-
gukat egymás társaságában. 
Bizony, sok volt a könnyező 
szemű vendég is, hiszen iga-
zán bensőséges hangulatúra 
sikeredett az idei ünnepség 
is, amelynek a végén a há-
zigazda külön megköszönte 
mindenki jelenlétét, és a höl-
gyektől egy szál virággal, az 
uraktól egy üveg pezsgővel 
búcsúzott. 

Sz. I.

A szépkorúak ünnepe
 KétSZÁZAN ültéK KöRül AZ ASZtAloKAt

Az ünnepi torták mögött a Kodály Zoltán Férfikórus tagjai

győri gábor, hanfeldt István, Balogh Béla és martikán mihály is 
köszöntötte az egybegyűlteket

Szabó Ferencné, az ünnepség 97 esztendős résztvevője  
lánya társaságában

Együttlét örömben, jó közösségben
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November 8-án nagy 
létszámú érdeklődő 
jelenlétével zajlott le 
az Országos Magyar 
Bányászati és kohászati 
Egyesület Dunaújvárosi 
szervezetének 
hagyományos klubnapja. 
Ezúttal mindkét elhangzott 
előadás a DuNAFERR 
labor kft. szakmai 
területeihez kötődött: 
a környezethigiéniához 
és a mechanikai 
anyagvizsgálathoz.

Tömeghisztéria vagy tényleg fél-
jünk? címmel Kondorosi Gabri-
ella környezetvédelmi és kémiai 
anyagvizsgálati főosztályvezető 
tartotta meg 

 közösen előkészített elő-
adását a legionella baktérium el-
leni védekezés témakörében.

Az Egyesült Államokban a 
hetvenes évek közepén azo-
nosították a legionella bakté-
riumtörzset. Magyarországon 
a fokozott fertőzési kocká-
zatot jelentő közegek 
baktériummentessége, 
ezen belül a legionella 
baktériumok kizárá-
sa a közelmúltban ka-
pott jelentős hangsúlyt 
az ún. „legionella-rendelet” 
(49/2015. (XI. 6.) EMMI ren-
delet) kapcsán. 

S hogy mit érdemes tud-
ni dióhéjban a témáról? A 
legionella baktériumok termé-
szetes, és ember által épített, 
ún. mesterséges környezetben 
kis számban bárhol megtalál-
hatóak, azonban növekedésü-
ket, elszaporodásukat a 20-50 
°C közötti vízhőmérséklet, 
biofilmek, pangó vízterek je-
lenléte, ill. az aeroszol kép-
ződés lehetősége segíti elő. 
Szaporodásukhoz különböző 
tápanyagokat is igényelnek, 
amelyeket a vízrendszerekben 

megtalálható organizmusok, a 
víz alkotói, a vezetékrendszer-
ben kiülepedő anyagok, vagy 
korróziós termékek biztosíta-
nak számukra. Leggyakrabban 
a baktériumokat tartalmazó 
mikrocseppes vízpermet, ae-
roszol belégzését követően 
alakul ki megbetegedés, amely 

influenzaszerű tünetek-
kel kezdődik és magas, 
30 százalékos arány-
ban akár halálozással is 
végződhet. 

A fertőzés megelő-
zése rendszeres monitoro-
zással, vízvizsgálattal tör-
ténhet, míg a már kialakult 
legionellatelepeket vegyi úton 
klórozással, biocid anyagok-
kal és 60-70 °C hősokkal lehet 
elpusztítani. Magyarországon 
a rendelet megjelenése óta 
jól ellenőrzött területeknek 
számítanak a hűtőtornyok, az 
üzemi fürdők, általában a hi-
deg/melegvízrendszerek, de 
nagyon kevés információ van 
például a szökőkutak, fürdőlé-
tesítmények, iskolák, óvodák, 
rendezvényhelyszínek, kór-
házak ellenőrzöttségéről. A 
DUNAFERR Labor Nonprofit 

Kft. a vállalat területén, illet-
ve azon kívül is rendszere-
sen végzi a rendeletileg előírt 
akkreditált mintavételeket és 
vízvizsgálatokat. 

Az előadó beszámolt to-
vábbá a DUNAFERR Labor 
Nonprofit Kft.-nél közelmúlt-
ban beszerzett, legmodernebb 
műszeres analitikai techni-
kát képviselő Agilent 5110 
VDV optikai emisz-
sziós spektrométer-
ről, valamint a Dionex 
cég által forgalmazott 
ionkromatográf ról , 
mint az elmúlt két év 
két nagyszabású fejlesztési 
projektjeiről.

A szakmai klubdélután má-
sodik felében Narancsik Zsolt 
mechanikai anyagvizsgálati 
főosztályvezető szerzőtársai-

val – Bocz András, 
Kiss Balázs, 
Márkus Dénes, 
Vainel Viktor – 
készített előadásá-
ban a nyúlásmérés 
rejtelmeibe avatta 
be a hallgatóságot. 

A széna-
cél szakító-
próbatestekre fel-
jelölt jeltávolságon 
kézzel és nyúlás-
mérő készülékkel 
mért szakadási 
megnyúlások sok 
esetben eltérnek 
– eltérhetnek egy-
mástól. A szerzők 
négy okot vizsgál-

tak meg az eltérések magya-
rázatára. Az eltérések fő oká-
nak a nem középen szakadó 
próbatesteket találták. A több 
Megrendelőtől származó több 
száz eredmény feldolgozása 
után megállapítható, hogy a 
vizsgálatok legalább ötven szá-
zalékát érinti ez a probléma, 
amit a minta anyagának inho-
mogenitása és a szabványos 
próbatest mérettűrése is befo-
lyásolhat. A szerzők szabvány-
módosítást kezdeményeznek a 
nyúlásmérés körülményeinek 
pontosítására.

Az előadáson elhangzott 
az ISD DUNAFERR ZRt.-t 
érintő néhány termékrekla-
máció kezelése, ahol a part-
nerek a szakadási nyúlás ér-

tékét kifogásolták, de 
a panaszuk szakmailag 
nem volt megalapozott. 
Az előadó beszámolt 
a DUNAFERR Labor 
Nonprofit Kft.-nél a 

közelmúltban beszerzett, 
legmodernebb anyagvizsgá-
lati technológiát képviselő 
INSTRON 5982 típusú szakí-
tógép működési tapasztalatai-
ról is.

Ismeretterjesztés  
és szakmába vágó kérdések

 oMbKE KlUbDélUtÁN

legionella pneumophilia 
baktériumok mikroszkópos képe

A mechanikai anyagvizsgáló laboratórium egyik „büszkesége”,  
az újonnan beszerzett szakítógép
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Hamarjában három, a 
Dunai Vasműhöz a mai 
napig szoros szálakkal 
kötődő nyugdíjas közösség 
jut az eszünkbe: az egyik 
az ügyvezetőké, a másik 
a szállítóműveseké, a 
harmadik a kokszolósoké. 
Mindegyiküket összetartja 
a munkában eltöltött 
közös múlt. Az utóbbi 
„csapat” idén jubileumot is 
ünnepelhet. 

– Huszonöt évvel 
ezelőtt alakultunk 
meg – emlékszik 
vissza a kezdetek-
re Vász György, 
a klub ügyvivő-
je. – Évente kétszer-háromszor 
találkozunk. Főzünk valamit és 
jókat beszélgetünk. Rendszerint 
januárban tartjuk az évnyitó-
évzáró közgyűlést, amin ismer-
tetjük az előző évről készített 
beszámolót, felvázoljuk a terve-
ket, valamint megemlékezünk 
az eltávozottakról. A kft. ügy-
vezető igazgatója, Orova István 
tájékoztat bennünket a DBK 
Koszoló Kft. eredményeiről és 
terveiről. Bejegyzett civil szer-
vezetként működünk, a negy-
ven fő körüli tagság jelképes, 
havi 100 forintos tagdíjat fizet. 

A friss nyugdíjasok tagfelvételi 
eljárása a közgyűlésen történik. 
Fenyősi Márti például a mostani 
programunkra már el is jött, de 
„hivatalosan” januárban vesszük 
fel őt. A legidősebb tagjaink kö-
zött említhetjük Tonka Istvánt, 
Szente Györgyöt és Héring Fe-
rencet, utóbbitól vettem át a 
klub vezetői feladatait. Egykori 
gyárvezetőnk, Gerencsér Pál 
vele együtt hozta létre a klubot, 
azt már nem tudom, hogy me-
lyiküknek jutott eszébe az ala-
pítás gondolata. Én tizenkét éve 
mentem nyugdíjba, – az Üzem-
fenntartásnál voltam főmérnök 
–, már évek óta jártam közéjük, 
amikor rábeszéltek, hogy vál-
laljam el az ügyvivői teendő-
ket. Nyolc évvel ezelőtt, amikor 
megválasztottak, gondoltam rá, 
hogy tiszteletünk jeléül vegyük 
fel Gerencsér Pál nevét. Időn-
ként Pali bácsi fia, Gerencsér 
Tamás is itt van közöttünk. 

már mások a témáink
– A kokszoló vegyi üzeméből 
mentem nyugdíjba három éve, a 
szennyvíztisztító telep vezetője 
voltam – meséli Nyárádi Zita. 
– Nagyon jól éreztem ott ma-
gam, az egyetlen munkahelyem 
a kokszoló volt, éltem-haltam a 
munkámért. Örültem, hogy ez a 

nyugdíjas közösség a tagjai közé 
fogadott. Idősödünk, mások 
már a témáink, mint korábban: 
inkább „családozunk”, vagyis 
a családjainkkal történtekről 
b e s z é l g e t ü n k . 
Meg osztjuk egy-
mással a tapasz-
talatainkat a be-
tegségekről és 
azok kezeléséről. 
A kokszolóban viszonylag kevés 
a hölgy, viszont vannak olyan 
területek – raktárak, irodák, 
laborok –, ahol nők dolgoznak, 
ezért is vagyunk szép számmal 
a nyugdíjas klubban. Mi lenne 
a fiúkkal itt nélkülünk? – nevet 
Zita.

A humor sokat segít
– Gazdasági igazgatóként a kok-
szolóban huszonöt évet „húz-
tam le”, idén januárban vonul-
tam nyugdíjba – mondja Balogh 
László. – Az aktív állományúak-
hoz képest a munkahelyemen 
„öregnek” számítottam, itt meg 
én vagyok az „öcsi”, vagy éppen 
„Junior”. Szerencsésnek mond-
hatom magam, 
hiszen együtt 
d o l  g o z h a t t a m 
mind  azokkal, akik 
elindították az 
üzemet, ugyan-

akkor ismerem a mai harminc-
éveseket is. Összekötő kapocs 
vagyok a fiatalok és a régiek 
között. Az idősebb csapat úgy 
tartotta, hogy „a kokszolóba 
csak az jött be, aki eltévedt”. 
Mondhatnám, kissé elszigetel-
tek voltunk, busz is csak egy 
járt, a 7-es. Amikor én kezdtem, 
a hetvenes években, kerékpárral 
és gyalogosan közlekedtek az 
emberek. Mivel a legtöbb ko-
hászati vállalatnak nincs saját 
kokszolóműve, a Dunai Vas-
műé a kohászaton belül „piros 
kukoricának” számított. Ezzel 
a vegyiparhoz kapcsolódó tevé-
kenységgel a vasmű vezérkara 
nem is igen tudott mit kezdeni. 
Ugyanakkor az önállóságunkat 
is ennek köszönhettük, mert 
kevésbé szóltak bele a mun-
kánkba. Ma már nem jellemző 
az elkülönültségünk, több „sí-
nen túli” csapat is dolgozik a 
vasgyárban. 

Hál’ Istennek a sors hu-
morral is megáldott, az élete-
met így éltem. Sokaknak tet-
szett, de akadt olyan is, akinek 
nem… Átsegített a feszültsé-
geken, a stresszhelyzeteken, 
az emberi kapcsolatokban 
adódó nehézségeken. 

A névadó emlékezete
Sokan talán már nem is isme-
rik a klub névadóját, Gerencsér 
Pált. Kollégái olyan vezetőként 
emlékeznek rá, akinek az egyé-
niségét teljes mértékben át-
hatotta a kokszoló. Ezzel kelt, 
ezzel feküdt, így nem ritkán a 
munkatársai türelmét is pró-
bára tette. Nagy munkabírá-
sú ember volt, szívvel-lélekkel 
képviselte a kokszolót nemcsak 
a gyárkapun belül, hanem azon 
túl is, széles körben, hazai és 
nemzetközi viszonylatban egy-
aránt. Közreműködésével ala-
kult ki az a vegyesvállalat, ami 
a mai működés alapját képezi. 
Felkészült, tudatos vezető volt, 
időben gondolt a fiatalításra, 
az utánpótlás kinevelésére is. 
Szakmai, vezetési képességei, 
emberi tulajdonságai révén egy-
aránt kiérdemelte, hogy az ő ne-
vét viselje a klub.

Szente Tünde

Aktuális

Töretlen a közösség  
együvé tartozása 

 25 éVES A GERENcSéR PÁl KoKSZolóI NyUGDÍjASoKéRt KlUb
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Nyarat idéző őszi 
szombaton népesült 
be az energiások 
szabadidőparkja október 
20-án. Ez alkalommal a 
Gyártó Egység dolgozói és 
családtagjaik szórakoztak, 
barátkoztak munkán kívül. 
A „tiszta üzem, rendes 
gyár „versenyen szerzett, 
jó helyezéssel járó jutalmat 
váltották át maradandó 
élményekre.

Mint máskor, most is megmér-
kőztek egymással a focicsapa-
tok, ezúttal a lakatosüzemiek 
nyertek. Volt mellette íjászat, 
kötélhúzás, kapura dobás, a gye-
rekeknek játszóház, családi totó 
vasműs kérdésekkel. Jutalom is 
járt a nyerteseknek, ahogy illik 
komoly versenyeken. 

Ígéretes illatok emelked-
tek fel a kemence irányából, 
ahol már sorakoztak a hatal-
mas tepsik pirosra sült pecse-

nyével, kolbásszal, hurkával. 
Csapatmunkában, Berényi 
István forgácsoló, Nagy István 
csoportvezető és Milák Béla 
hegesztő irányításával vágtak 
le két disznót az alkalomra. 
Megkóstolhattam a májas 
hurkát és a tepertőt jómagam 
is. Alig tudtam abbahagyni a 
falatozást, igazán finom volt! 
Recepteket, egyéb titkokat 
természetesen nem adtak ki… 
Felemelte az egyik kondér te-

tejét Pulay György, aki a me-
chanikáról ment nyugdíjba 
2001-ben. Most a húslevest 
vigyázta, közben a káposzta 
alapját keverte. Annyit árult 
el mosolyogva a remek ízek-
ről, hogy nem szabad balra 
keverni... A jókedvű csapat 
majd négyszáz főre készített 
valódi, szemet is gyönyörköd-
tető disznótoros étket.

A közelben fiatal párok ját-
szottak apró gyermekekkel. 

Csepregi Attila, a mechanika 
üzemmérnöke elárulta, hogy 
egy jó közösségben dolgozik. 
Szívesen hozta le gyesen lévő 
párját, Reményi Krisztinát és 
két és féléves kisfiát a csalá-
di napra. Jó alkalom megis-
mertetni velük a közösséget, 
amelyben munkás napjait 
tölti.

Íjászok foglalták el a sza-
badidőpark végét. Nagy türe-
lemmel foglalkoztak minden 
próbálkozóval. Közelebb lép-
ve Köller Gyulát ismerhet-
tük fel, ahogy aprólékosan 
mutatta be az íjak különleges 
részleteit Horváth Zoltán ön-
tőmesternek és kollégáinak. 
Később megtudtuk tőle, ki-
sebbik lánya kezdte el az íjá-
szatot a kétezres évek elején, 
ő is kipróbálta, és néhány éve 
rendszeres szereplője, he-
lyezettje hazai, nemzetközi 
bajnokságoknak. Családjával 
együtt íjászkodik László Tibor 
üzemvezető. Itt is feleségével, 
Verával csábította kollégáit a 
történelmi sportra. Érdekes 
volt közelről látni, nem egy-
szerű a húrt feszíteni, a nyíl-
hegyet a célra irányozni, majd 
a megfelelő pillanatban el-
engedni. Egy percbe sűrítve 
olyan volt, mint ez a családi 
nap: az olykor erőt és figyel-
met feszítő munkanapok után 
egy közös, célzott lazítás. 

    K. É. 

A gyártó Egység családi napja 
 DISZNótoR éS ÍjÁSZAt

lászló tibor

Nagy István

Pulay György
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ARcOk

Földi Ferenc egész életét 
a futballozás szövi át, 
huszonkét évet aktívan 
focizott, majd ezt követően 
szintén huszonkét évig 
edzőként dolgozott. Ma 
elmondható róla, hogy ő az 
egyik legidősebb aktívan 
futballozó, heti két edzésre 
járó focista az öregfiúk 
csapatában.

Sportolói pályafutása a BVSC 
anyacsapat után az NBI-es 
Szombathelyi Haladás labdarú-
gócsapatban kezdődött 1962-
ben. Két év után, 1965 decem-
berében az akkori dunaújvárosi 
edző, Jávor Pál elhívta a csapat-
ba. Itt munkát is biztosítottak 
számára a Meleghengerműben, 

kedvezményes munkarendben. 
1965-ben NBI B-ben a csapat 
megnyerte a bajnokságot. 1967-
ben Ferenc házasságot kötött 
dunaújvárosi párjával, két évre 
rá megszületett a kislányuk is, 
így már minden lehetséges szál-
lal a városhoz kötődött. 1969-
ben a Komlói Bányászhoz szer-
ződött három évre, de visszatért 
a városba, és 1971 nyarán a Du-
naújvárosi Építők SE NBIII-as 

csapat tagja lett. Ebben az évben 
az együttesnek sikerült a rang-
létrán feljebb kerülnie, NBII-es 
lett. Ferenc 1976-ig focizott ak-
tívan a nagycsapatban.

Edzői karrierje ezt kö-
vetően vette kezdetét, a 
serdülőcsapat edzője lett. 
Időközben a Testnevelési 
Főiskola edzői szakát is elvé-
gezte. Két évig NBII-es pá-
lyaedző volt, majd az Építők 
vezetőedzőjeként dolgozott 
egy évig. Edzősködött még 
a Tass ifjúsági csapatánál, 

Nagyvenyimen és a mezőfal-
vai felnőttcsapatnál is.

1982-ben több társával 
együtt megalapították a Dun-
a újvárosi Kohász Labda rúgó 
Öregfiúk Egyesületet. Fe renc 
negyvenévesen kezdte itt a 
játékot, de máig aktív. Rend-
szeresen heti két edzésen vesz 
részt, mondta, majd elmesélte 
élete legnagyobb futball-él-
ményét is.

–1967 márciusában a Du-
na újvárosi Kohász a Va sas sal 
játszott egy mérkőzést, azzal a 

bajnok Vasassal, aki megverte 
a Hexagonal tornán a Pelét 
is játékosának tudó Santos 
csapatát. Az éppen Dél-
Amerikából visszatért Vasas-
játékosokat a hazai mérkő-
zésen sikerült megvernünk, 
1-0-ra nyertünk. Hatalmas 
érdeklődés volt a meccs iránt, 
mintegy tizenötezer ember 
ült a lelátókon. Mi, dunaúj-
városiak fiatalok voltunk, hu-
szonévesen óriási lendülettel 
mentünk, játszottunk.

– Milyen posztokon játszott 
aktív futballista pályafutása 
alatt?

– Középpályás és szélső 
posztokon játszottam hu-
szonkét éven át, a három 
klubomban: Szombathelyen, 
Komlón és Dunaújvárosban.

– Milyen jó élményei, emlé-
kei vannak az öregfiúk focista 
éveiből?

– Az öltözői hangulat még 
mindig ugyanaz, mint aktív 
játékos korszakomban: meg-
vannak a szertartások, a kéz-
fogások, ahogy a zoknit, bo-
kagumit húzom, a sok vicce-
lődés, egymás „húzása”. Óriási 
dolog ebben a közegben meg-
maradni, őszintén mondom, 
ez az egyik igazi éltető elem 
az életemben. A hetvenötödik 
születésnapomra a csapattár-
sak az edzésnapon tortával, 
kis tűzijátékkal leptek meg, 
sőt, még énekeltek is nekem. 
A helyi csapat, a Dunaújváros 
PASE is megköszöntött egy 
mérkőzésük előtt a szurkolók 
körében. Mindkét alkalom-
mal igazán meghatódtam és 
jólesett ez a törődés és odafi-
gyelés a sporttársak részéről. 
Azt gondolom, hogy sok jó 
ember közt jó lenni, a sport és 
az emberi közösség fiatalon és 
egészségesen tart.

Tóth Szilvia

A sport és a jó közösség  
fiatalon tart 

 AKINEK A FUtbAll A SZENVEDélyE 

Földi Ferenc bőven túl a hetvenen,  
még ma is hetente kétszer rúgja a bőrt az edzéseken

A munka évtizedei
Földi Ferenc Budapesten született, eredeti végzettsége sze-
rint szerszámkészítő. 1965-ben került Dunaújvárosba, ahol a 
Meleghengerműben, az elvezető görgősoron lett csoportveze-
tő. Később a 26-os Állami Építőipari Vállalat szállítás-földmun-
kagép részlegéhez került, itt is csoportvezetőként dolgozott 
1971 és 1993 közt. 1995-től újra a Vasműben dolgozott, a Du-
naferr Munkaerőkölcsönző Kft.-bent a takarítási üzletág mű-
vezetőjeként. Munkája alapvetően az Energiaszolgáltató Kft. és 
a kokszoló területeihez kapcsolódott, anyagbeszerzéssel, admi-
nisztrációval, számlázással, és végül 52 takarítónő irányításával 
foglalkozott. 2002-ben nyugdíjas lett, de 72 éves koráig még 
nyugdíj mellett is folytatta a munkát.

A Dunaújvárosi Kohász SE NBI-es 
csapatának tagjaként huszonöt 
évesen, 1967-ben
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Változik körülöttünk 
a világ, mégis vannak 
munkahelyek, amelyek 
hasonló feladatokat adnak 
nap mint nap. ilyen lehetett 
Dezső éváé is a kokszoló 
diszpécser irodájában, 
ahol műszakról műszakra 
teltek hetek, hónapok, 
évek, mígnem harmincegy 
év után elérkezett az utolsó 
műszak. Jót beszélgettünk, 
címszavakban felidézve 
munkanapokat, 
közösségeket, 
szerepléseket, 
visszavonulásokat. 

Éva azon kevesek közé tarto-
zik a dunaferresek közül, akik-
nek nem a vasmű volt az első 
munkahelyük. Szekszárdon 
érettségizett, majd dolgozott a 
kereskedelemben, a papírgyár-
ban. Megszületett az első fia, és 
szülővárosába, Hódmezővásár-
helyre költöztek:

– Nagymamám és édes-
anyám vágya volt ez, ők ott 
éltek korábban, egy tanyán. 
Sokat meséltek, így nem volt 
számomra teljesen idegen a 
munka, amit kaptam. A kö-
zeli szövetkezetben beteg 
teheneket gondoztam. Jól 
megnéztek az ottaniak, „a 
dunaújvárosi fiatalasszonyt”, 
megjegyzéseket is sokat kap-
tam. A lényeg, többen elvesz-
tették a fogadást, hogy ott 

maradok-e, rövid időn be-
lül beálltam a sorba. Onnan 
a porcelángyárba mentem, 
csempéket osztályoztam, 
csomagoltam, pakoltam. 
Előrelépési lehetőségem is 
volt, de várandós lettem má-
sodik fiammal. Gyesen vol-

tam, amikor ’87 augusztusá-
ban visszajöttünk a városba, 
és októberben már a kokszo-
lóban dolgoztam diszpécse-
ri munkakörben – mesélt a 
kezdetekről, és itt egy kicsit 
meg is álltunk. 

A levegőben maradt a kér-
dés, hogy miért a vasmű? 
Miért maradt ugyanazon a 
helyen, ugyanabban a munka-
körben harmincegy éven át?

– Elgondolkodtam rajta 
egyszer-kétszer, hogy más 
munkát keresek – feleli. 

Mára elhalványult történe-
tek éledtek meg rövid mon-
datokban, majd nyomatékkal 
érvelt: az összes műszak kö-
zül a tizenkettő-huszonné-
gyes a legjobb. 

–  Mindig szerettem kö-
zösségben lenni, több min-
den érdekelt, itt volt a legtöbb 
a szabadnap.

Címszavakban mesélt a 
kilencvenes évekbeli Vers-
barátok Köréről, a Köl tészet 
Napján megjelent verses-
kötetéről, felolvasóestekről. 
Otthonról hozta az iroda-
lom szeretetét, nagymamá-
jával, édesanyjával olvastak, 
verseltek.

– Egyikőjük sem foglalko-
zott mélyebben az irodalom-
mal, csak szerették és érté-
kelték – jegyezte meg Éva, és 

már rádióról, tévéről, ripor-
teri munkáról beszélgettünk. 
Színes volt a város médiája 
a kilencvenes években, el is 
kanyarodtunk kicsit a régi 
történetek felé, majd jöttek a 
címszavak:

– Riporterként dolgoztam 
a főállásom mellett. Többek 
között a rendőrségi hírek 
szerkesztésében is részt vet-
tem. Pezsegtem, de kellett a 
pénz is. Egyedül neveltem a 
fiaimat, lakást vettem, ott-
hont teremtettem. Közben 
jött a kamaszkor, nagyobb 
szükség lett a jelenlétemre – 
fogta rövidre a média hátra-
hagyásának okait. Maradtak a 
versek az Írisz Versszínpadon, 
igény a közösségi életre. 

– Ha verset olvasok fel, ne 
én sírjak, hanem a közönség 
– utalt az önként vállalt visz-
szavonulásra. Édesanyja szo-

ciális otthonban élde-
gélt éveken át, míg 
szeptemberben vég-
leg elbúcsúzott tőle. 

– Aludt a múzsa 
idáig, nem volt erőm, 
lelki kapacitásom… 

Találkozónk végén 
Éva őszintén beszélt 
az utolsó műszakot 
követő napokról, a 
terveiről:

– Mit bonyolítsam 
a dolgot, nagyon el-
fáradtam, ugyanakkor 
harmincegy év ren-
geteg idő, mégiscsak 
a második otthonom 

volt a gyár… Éjszakás 
műszakba mentem utoljára. 
Másnap kialudtam magam, 
aztán főztem egy jó kávét. 
Még nem nagyon tudom, 
mit kell ilyenkor csinálni, 
sosem voltam nyugdíjas… 
Egy alapos lomtalanítással 
kezdem meg a pihenőidő-
met, közben jól tudok gon-
dolkodni, tervezgetni.

     K. É.

három évtizedről címszavakban
 DEZSő éVA NyUGDÍjbA MEGy
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sióagárdon eszményi 
labdarúgó időben, kitűnően 
előkészített játéktéren 
játszotta le ez évi utolsó 
nagypályás mérkőzését 
a Dunaújvárosi kohász 
öregfiúk labdarúgócsapata 
a helyiek idősödő focistái 
ellen. A kezdés előtt 
a két együttes vezetői 
ajándékkal kedveskedtek 
a visszavonuló Neimann 
Zoltán (sióagárd) és 
Holló istván (kohász) 
hálóőröknek.

A 9-2 arányú Kohász-győze-
lemmel végződő találkozót a 
hazaiak kezdték jobban, már a 
második támadásnál vezetést 
szereztek (0-1). A piros mezes 
hazaiak nem sokáig örülhet-
tek az előnynek, mert Jakab, 
majd dr. Fenyvesi néhány per-
cen belül fordított az álláson 
(2-1). Változatos volt a játék az 
őszi napfürdőben. A Kohász 
ellentámadásai veszélyeseb-
bé és eredményesebbé váltak. 
Freud, majd Szekszárdi talála-
taival 4-1-re módosult az állás. 
Az első játékrész vége előtt a 

rendkívül agilisan futballozó 
dr. Fenyvesi bevette a hazaiak 
kapuját és így 5-1-es állásnál 
tartottak rövid pihenőt a csa-
patok. A folytatás ismét hazai 
találattal indult. A sióagárdi 
Horváth lépett ki a Kohász-
védők közül, és szép lövéssel 
csökkentette csapata hátrányát 
(5-2). Ezt követően átvette az 
irányítást a dunaújvárosi gár-
da – noha a hazaiaknak  is volt 
három-négy nagy helyzetük 
– és állandó veszélyt jelentet-

tek ellenfelük kapujára. A nagy 
hajrá gólokban is realizálódott, 
Freud, Szekszárdi, dr. Fenyvesi, 
majd ismét Szekszárdi révén 
kialakult a  9-2-es végered-
mény. A baráti hangulat a befe-
jezést követően folytatódott, az 
ízletes vacsora közben és után 
is megmaradt. A szép sikert a 
következő játékosok érték el: 
Holló István, Gyalus Zoltán, 
Garbacz István, Csikós Gábor, 
Palásti Attila, Horváth Attila, 
Tóth Kálmán, Jakab Roland, 

Freud Krisztián, dr. Fenyvesi 
Béla és Szekszárdi László. 

Móri Imre, a dunaújvárosi 
öregfiúk szakvezetője így ér-
tékelt a találkozót követően: 

– Szívesen jöttünk a „bor-
fejtő kupára”. A kellemes 
környezetben szerény lét-
számú csapatunkkal nagy-
arányú győzelmet arattunk. 
Elmondhatjuk, hogy 2018-
ban összességében jelesre 
vizsgáztunk!

Csik János   

gólgazdag évzáró meccs 
 lÁtVÁNyoS jÁtéKKAl REMEKEltEK AZ öREGFIúK

köZéRDEkű iNFORMációk

Tisztelt Pénztártagunk!

Az Önkéntes Nyugdíjpénztári befizetések jelentős kedvezményeket 
élveznek. Éljen a lehetőséggel! Fizessen be 2018. december 28-ig 
nyugdíjpénztári egyéni számlájára, és kérje az adókedvezmény jó-
váírását!

Az SZJA-törvény értelmében 2018. évre vonatkozó személyi-
jövedelemadó-bevallásban továbbra is érvényesíthető a 20%, maxi-
mum 150 000 Ft adókedvezmény a Gyöngyház Önkéntes Nyugdíj-
pénztárba a pénztártag által az adóévben befizetett összegei 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 befizetés történhet az alábbi módozatok valamelyikén: 
— pénztártag saját bankszámláját vezető bankfiókjában megbízást 

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

Nyugdíjpénztár bankszámlájára történő eseti befizetés; 
— Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár által kibocsátott csekk pos-

tán történő eseti befizetése, melyhez a csekket kérésre biztosítjuk;

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

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

Gondtalan jövőt kívánunk!
Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár

sPORt
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Vajda Attila júniusi 
leigazolását követően 
újabb ikonikus névvel 
erősítette edzői csapatát 
a Dunaferr sE kajak-kenu 
szakosztálya: októbertől 
Vereckei ákos kétszeres 
olimpiai, hatszoros világ- 
és nyolcszoros Európa-
bajnok egykori kajakos 
dolgozik trénerként az 
egyesület versenyzői 
mellett.

Mint azt Pető Zsolt szakosz-
tályelnök az október 17-én 
meg rendezett sajtótájékoztató 
fel vezetéseként megjegyezte: 
ezzel most kiegyenlített a kajak 
szakág, hiszen míg Vajda a ke-
nusokkal dolgozik Molnár Ger-
gellyel karöltve, addig Vereckei 
a kajakosokat edzi Szalóki Győ-
zővel együtt. Ez az új, duál edzői 
modell is része annak stratégiá-
nak, amelynek révén korszerű, 
professzonális szemléletmód 
mentén halad a munka a szak-
osztálynál. 

Középpontban  
a versenyző
Mint azt az elnök is felvázolta, 
a szakosztály tevékenységének 
középpontjában a versenyzők 
– gyerekek, serdülők, ifik és 
felnőttek – állnak, akiknek sike-
res felkészülését, a korosztályi 
sajátosságoknak megfelelően, 
együttes erővel segíti a sport-
egyesület, a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség, a Magyar Olimpiai 
Bizottság és a családi háttér. 
A felnőttek esetében komplett 
szakmai stáb szaktudása áll ren-
delkezésre, ha szükséges, amely-
nek tagjai között megtalálható a 
funkcionális tréner, a dietetikus, 
a coach, a sportpszichológus, a 
masszőr és a gyógytornász is. 
Persze, a munka oroszlánrészét 
a versenyzőnek magának kell 
elvégeznie… A fiatalabbak pél-

daképként tekinthetnek a fel-
nőtt versenyzőkre, akik közül 
jelenleg Hajdu Jonatán és Kiss 
Balázs állnak a figyelem közép-
pontjában. Mindkét verseny-
ző kiemelt válogatott kerettag, 
számukra a legfőbb cél most a 
2020-as tokiói olimpiára való 
kijutás. Az olimpia kvalifikációs 
versenye a 2019-es világbajnok-

ság lesz, amelynek hosszú idő 
után ismét Magyarország, ezen 
belül Szeged városa ad otthont 
jövő nyáron. 

Közösség és támogatás
Ami pedig a fiatalabb sporto-
lókat illeti, köztük is számos 
ígéretes reménységet találni, 
akik mentális és fizikai felké-
szítése, „bajnokká nevelése” 
szintén elsősorban az edzők 
feladata. Sokat tesz a szakosz-
tály az utánpótlás biztosításáért 
is, rendezvényeken, iskolákban 
népszerűsítik a sportágat, de 
jönnek maguktól is a gyerekek. 
Ám nem mindenki akar élspor-
toló lenni: a negyvenöt igazolt 
versenyző mellett száz feletti 
azoknak a száma, akik „csak” 
a mozgás öröméért járnak le 
evezni. Ez utóbbi, rekreációs 
sporttevékenységekre nyár óta 

már a sárkányhajó és a túra 
szakágakban is lehetőség nyí-
lik. Igaz, legközelebb már csak 
tavasszal, hiszen az idei „vizes” 
szezon véget ért. Hatalmas ér-
ték a szakosztálynál a jó közös-
ség is, ami az egészségmegőrzés 
mellett talán a másik legfonto-
sabb vonzereje az evezős sport-
ágaknak Dunaújvárosban. Mint 

azt a tájékoztatón Pász Péter 
szakosztályvezető megjegyezte, 
a szülőkre mindig számíthat-
nak, ha szükség van bármilyen 
segítségre, s az eredmények 
mellett valószínűleg a kiváló 
közösség motiválja a helyi ki-
sebb cégeket is abban, hogy tá-
mogassák a kiváló sportműhely 
működését.

A szakosztály fő támo-
gatója azonban az önkor-
mányzat és a szövetség mel-
lett a névadó szponzor ISD 
DUNAFERR Zrt.: a cég támo-
gatása több mint hat évtizede 
teszi lehetővé a Dunaferr SE, 
s benne a kajak-kenu szak-
osztály sikeres működését. 
Elnézve az eredményeket, a 
professzionális szakmai hát-
teret, nem kétséges, hogy jó 
helyre kerül minden forint.

Sz. I. 

Újabb olimpiai bajnok edző  
a kajak-kenusoknál 

 A DUNAFERR „RÁtEtt EGy lAPÁttAl”

Olimpiai bajnokok egymás között: Vereckei Ákos és Vajda Attila

A kajakkirály 
pályaképe

Vereckei Ákos 1977-ben született 
budapesten. Szigetszentmiklóson 
kezdett el kajakozni, nem sokkal 
később már a csepel csapatát erő-
sítette. 1996-ban került be a felnőtt 
válogatottba, s nem kellett sokáig 
várnia, hogy felfigyeljenek rá: az 
1997-es darthmouth-i világbajnok-
ságon K-4 500 méteren aranyérmet 
szerzett. 1998-ban már K-1 500 mé-
teren állhatott fel a dobogó legfelső 
fokára. „Kajakkirályként” tisztelték 
azokban az években, hiszen 1998 és 
2001 között sorozatban három egyé-
ni világbajnoki, míg 2000 és 2005 kö-
zött öt egyéni Európa-bajnoki címet 
gyűjtött be ezen a távon. A 2000-es 
sydneyi olimpián a negyedik helyet 
szerezte meg egyéniben 500 méte-
ren. A K-4 1000 méteres hajó tagja-
ként 1999-ben Milánóban világbaj-
noki címet szerzett, majd a 2000-es 
sydneyi és 2004-es athéni olimpián is 
megismételte ezt a bravúrt a Kam-
merer, Storcz, Vereckei, horváth 
összetételű magyar négyes. 2006-
ban a szegedi világbajnokságon az 
olimpiai távú négyes tagjaként szer-
zett aranyérmet. 2008-ban kijutott 
a pekingi olimpiára is, ahol K-1 500 
méteren a hatodik, a négyes tagja-
ként a negyedik helyet szerezte meg. 
2009-ben nem szerepelt világverse-
nyeken, ám 2010-ben Kammerer 
Zoltánnal K-2 1000 méteren Európa-
bajnoki és világbajnoki ezüstérmes 
lett. A 2011-es esztendőben ismét 
csapathajóval próbálkozott: a belg-
rádi Európa-bajnokságon a negyedik 
helyet szerezte meg a magyar egy-
ség, míg a szegedi világbajnokságon 
elért hetedik hellyel olimpiai kvótát 
szerzett a csapathajó. A londoni játé-
kokra már nem sikerült kvalifikálnia 
magát, befejezte versenyzői pályafu-
tását. Vietnamban, majd Kínában is 
edzősködött, idén októbertől a Du-
naferr SE kajakosainak trénere.

(Forrás: kajakkenusport.hu)
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Véradás
A dunaújvárosi véradás 
egyik fő bázisa hagyomá-
nyosan az ISD DUNA-
FERR, ahol legközelebb 
november 22-én az Acél-
műben várják a véradókat 
6,30-11 óráig. December 
11-én a Gyártó Egységnél 
8-11 óráig lehet vért adni. 
December 13-án 6,30-12 
óra között a Hengermű-
veknél lesz véradás. A 
szervezők kérik a véradó-
kat, hogy fényképes igazol-
ványt és tajkártyát vigye-
nek magukkal.

Az idei évben már 25. alkalom-
mal rendezték meg a német-
országi Hannoverben a lemez-
megmunkáló ipar legnagyobb 
nemzetközi technológiai expó-
ját, az EUROBLECH kiállítást 
és vásárt. Az október 23-a és 
26-a között megrendezett ran-
gos szakvásáron 15 különböző 
technológiai ágazatban működő 

507 kiállító vállalat vett részt 40 
országból. Szakértők szerint ez 
a rendezvény az iparág legmo-
dernebb technológiai trendje-
it előrejelző „ipari barométer”, 
amelynek látogatói létszáma 
idén meghaladta az 56  000 főt. 
A világ minden tájáról érkező 
szakemberek áttekinthették a 
lemezmegmunkálás legfrissebb 

újításait, megismerkedhettek a 
legkorszerűbbb digitális tech-
nológiákkal. A kiállítók között 
idén is több alapanyag-gyártó 
is bemutatta termékkínálatát. 
Számos érdeklődő kereste fel az 
ISD DUNAFER Zrt. standját is, 
ami azért is fontos, mert a német 
piac a vállalat elsődleges export 
célterületei közé tartozik.

A lemezmegmunkálás trendjei: 
EUROBlECh

Borovszky Ambrusra, a vasmű egykori, legendás hírű 
vezérigazgatójára, emlékeztek a szakszervezet és a vállalatvezetés 
képviselői október 31-én a dunaújvárosi temetőben. Borovszky 
Ambrus példaértékű, sikeres szakmai életpálya után 1995-ben hunyt 
el, emlékét ma is tisztelettel őrzik a vasműsök. A szakszervezet 
képviselői ezt követően lerótták kegyeletüket Szemán józsef egykori 
Vasas-elnökhelyettes végső nyughelyénél is. 

Tisztelt  
Olvasóink!

Szerkesztőségünk  
bármilyen témában várja 
kérdéseiket, javaslataikat, 

amelyeket az adott  
szakterület vezetőjéhez 

 továbbítunk.
 

Írjanak nekünk  
a dunaferrmagazin@ 

isd-dunaferr.hu  
e-mail címre!

A hatékonyabban működő szervezet elérésének útján tett újabb lépést 
a vállalat: az elmúlt héten folytatódott a Gépjárműipari Projekt humán-
erőforrás-fejlesztési struktúrájához illeszkedő LEAN-oktatás. Ezúttal 
mintegy negyven alsóbb szintű vezető vett részt az interaktív képzésen. 
Ezzel párhuzamosan elindult egy, a Hideghengermű pácolóüzemének 
folyamatveszteség-csökkentését célzó projektmunka is, amelynek 
részleteiről a decemberi Dunaferr Magazinban számolunk be.
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