
Humor és nevetés ajándékba
Régi hagyományokat felelevenítő, egyben újító szándékú 
kezdeményezés indult útjára tavaly Koltai Róbert szórakoz-
tató műsorával. Március 5-én folytatódott a sorozat: a nem-
zetközi nőnap alkalmából Kovács András Péter, avagy KAP, 
a Karinthy-gyűrűvel elismert humorista nevettette meg a 
dunaferres hölgyeket.

3. oldal

Milliárdos forgalom, nagy felelősséggel
Természetes számunkra, hogy a Vasmű termékkibocsátá-
sát említve százezres nagyságrendű tonnákról beszélünk. 
Az alapanyagok is hasonló mennyiségekben érkeznek több 
csatornán a gyárba. A DUNAFERR Vámügynökség Kft. mun-
katársainak számos teendőt ad az anyag- és termékáram-
lási folyamat.

4. oldal

Junior energiagazdák a DUNAFERR-nél
A közelmúltban zárult le a Német-Magyar Ipari és Kereske-
delmi Kamara (DUIHK) és a Német-Magyar Tudásközpont 
által Magyarországon első ízben szervezett Junior Ener-
giagazda-képzés. Tíz hazai vállalat harminc munkatársa, 
köztük az ISD DUNAFERR Zrt. két, míg az ISD Kokszoló Kft. 
három fiatal szakembere kapta kézhez a sikeres vizsgát 
igazoló tanúsítványokat.

7. oldal

Hatvanöt éves a nyersvasgyártás 
Csendesen ünnepelték a kohászok a dunaújvárosi nyers-
vasgyártás hatvanöt évvel ezelőtti, első csapolását. Napra 
pontosan az egykori dátumon, február 28-án rendezte meg 
a jubileumnak szentelt klubnapját az OMBKE Vaskohászati 
Szakosztály Dunaújvárosi Szervezete.

9. oldal
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Aktuális

A tavalyi év végén lezajlott üzemi 
tanácsi választásokat követően 
januártól újabb ötéves működési 
ciklust kezdett meg az isD 
DuNAFERR Zrt. központi Üzemi 
tanácsa (kÜt) is. A szervezetet 
ebben a ciklusban új elnök irányítja 
Győri Gábor személyében. 

A rendszerváltást követően, 1993-tól az 
akkori új Munka Törvénykönyve előírá-
sai alapján jöttek létre Magyarországon, így 
a DUNAFERR-nél is az üzemi tanácsok. 
Győri Gábort először 1993-ban választot-
ták meg a Ferromark Kft. ÜT-elnökévé, en-
nek megfelelően az új KÜT-elnök huszon-
öt éves tapasztalattal rendelkezik az üzemi 
tanácsi munkában. A Ferromark Kft.-nél 
2007-ig töltötte be ezt a pozíciót. Ezt kö-
vetően a Ferromark hulladékfeldolgozással 
foglalkozó részle-
ge beolvadt az ISD 
DUNAFERR Zrt. 
Acélmű gyáregysé-
gébe. Az Acélmű-
ben 2009-től kezdő-
dően újra ÜT-taggá 
választották, majd 
ezt követően már a 
második ciklusban 
az Acélmű ÜT-elnöki tisztségét is betölti. 
A KÜT-ben is második ciklusát tölti, ahol 
Borbély Zoltán utódjaként az idei év elején 
a KÜT elnökévé választották meg. A hosz-
szú évek során szerzett elméleti és gyakorla-
ti tapasztalatait minden bizonnyal jól tudja 
hasznosítani majd a munkája során.

– A KÜT fontos feladatai közé tarto-
zik, hogy a munkáltató bármilyen döntése 
előtt véleményt nyilvánítson a munkavál-
lalók nagyobb csoportját érintő munkálta-
tói intézkedésekről és szabályzatokról. Ezt 
részletezve ide tartozik bármilyen átszerve-
zés, átalakítás, új technológia bevezetése, a 
munkavállalókra vonatkozó személyes ada-
tok kezelése és védelme, valamint az egész-
séges és biztonságos munkafeltételek kiala-
kítására szolgáló, továbbá a munkabalese-
teket megelőző intézkedések.  Fontos tud-
ni, hogy a KÜT nem szakszervezet, a KÜT a 
munkabéke eszköze, mozgásterét a Munka 
Törvénykönyve rendelkezései szabályozzák. 

Elmondhatom, hogy eddigi tapasztalataink 
alapján a munkáltatóval kialakult kapcsolat-
rendszerünk alapvetően jól működik, annak 
ellenére, hogy 2014. évtől megkezdődött ki-
szervezések kapcsán voltak jelentős véle-
ménykülönbségek közöttünk. 

A munkánk egyik fontos eleme a lehető 
legtöbb információhoz hozzájutni, s a lehe-
tő legtöbbet megosztani a munkavállalók-
kal. Minden egyes téma tárgyalásakor meg 
kell keresni azokat a kompromisszumokat, 
amikor egy-egy intézkedés nem sérti sem a 
munkáltató jogos gazdasági érdekeit, sem a 
munkavállalók érdekeit. 

Hegedüs László, a KÜT elnökhelyet-
tese is „régi motoros” az érdekvédelmi 
munkában. A Vasasszakszervezetben a 
Nagyolvasztómű SZB-elnöke, emellett im-
már az ötödik ciklusban dolgozik az üze-
mi tanácsban is. Mint mondja, munkájával 
mindenben segíti az 
elnök tevékenysé-
gét, a feladatokat ál-
talában együtt old-
ják meg.

– Ha bármi olyan 
anyagot kapunk a 
munkáltatótól, ami 
a munkavállalók na-
gyobb csoportját 
érinti, akkor lezajlik egy előzetes konzultá-
ció a munkáltató és a KÜT között, majd be-

kérjük a KÜT-tagok véleményét is. A beér-
kező véleményeket olyan formába kell „ösz-
szegyúrnunk”, hogy az a munkáltató részére 
átadható legyen. A törvény által adott moz-
gástérben dolgozunk, azzal a céllal, hogy 
minden területen minél kedvezőbb feltéte-
leket érjünk el a munkavállalók számára. A 
korábbi időszakban voltak feszültebb han-
gulatú tárgyalások is a KÜT és a munkál-
tató között, jelenleg a mi célunk, hogy eze-
ket feloldjuk. Természetesen ez nem jelen-
ti azt, hogy minden munkáltatói javaslatra 
„rábólintunk”, de mindenkinek az az érde-
ke, hogy feszültségektől mentes légkörben, 
korrekt munkakapcsolatban tudjunk együtt 
dolgozni.

 Romanoczki István, az Irányítás ÜT 
új tagja 1998-ban került a DUNAFERR 
Számítástechnikai Intézetébe, s bár tag-
ja volt a Vasasnak és az Ifinek is, kezdetben 
nem foglalkozott 
tömegszer vezet i 
munkával. Néhány 
évre kiszervezték a 
munkaterületüket 
a vállalatcsoportból 
a Ferrinfo Rt.-be, 
majd annak visz-
szaszervezése után, 
a társaságcsoport 
munkavállalójaként kezdett érdekvédelmi 
munkával foglalkozni a Dunaferr Ifjúsági 
Szervezet keretein belül.

– Korábban többször irányítottam az 
Irányítás üzemi tanácsi választások előké-
szítését és lebonyolítását. Tavaly kértek fel, 
hogy induljak el én is a választáson. Ezúton 
is köszönöm a bizalmát azoknak a kollégák-
nak, akik megválasztottak, majd delegál-
tak a KÜT-be is. Új még számomra ez a te-
rület, hisz ez az első ciklusom. Úgy gondo-
lom, hogy a közös dolgainkért, a változáso-
kért a munka világában tenni kell valakinek, 
s hogy erre az Üzemi Tanácsban végzett 
munka is egy lehetőség. Ha senki nem vál-
lalná fel ezt, akkor mindig csak a „fejünk fe-
lett” dőlnének el a dolgok. A véleményünket 
hallatni kell, a segítő, jobbító szándékú ötle-
teket el kell juttatni a vezetőink és a vállalat 
tulajdonosai felé is. Ha megoldódnak a fel-
merülő problémák, azzal mindkét fél jól jár: 
a munkavállalók és a munkáltató is.

Új elnök a Központi  
Üzemi Tanács élén

 KONSTRUKTíV EgyüTTMűKöDéS, KORREKT MUNKAKAPCSOlAT

Az ISD DUNAFERR Zrt.  
Központi Üzemi Tanácsának tagjai
Győri Gábor (Acélmű) KüT-elnök
Berta Róbert (Karbantartási Igazgatóság)
Bodor sándor (lemezalakítómű)
Csányi János (Szállítómű)
Hegedüs lászló (Nagyolvasztómű) 
KüT-elnökhelyettes
Horváth Attila (Meleghengermű)
Jenei istván (Fémbevonómű)
Józanné lack Márta (Acélmű)
kemeléné Halasi Monika (Meleghengermű)
kenyér ildikó (Irányítás)
Molnár lászló (Hideghengermű)
Mudra lászló (Irányítás) 
Petrik Zénó (Hideghengermű)
Rauf Olga (Szállítómű)
Romanoczki istván (Irányítás)
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Régi hagyományokat 
felelevenítő, egyben újító 
szándékú kezdeményezés 
indult útjára tavaly, 
amelynek során koltai 
Róbert decemberi 
műsora igazán kedvező 
fogadtatásra talált a 
résztvevők körében. 

Március 5-én folytatódott a so-
rozat: a nemzetközi nőnap al-
kalmából Kovács András Péter, 
avagy KAP, a Karinthy-gyűrűvel 
elismert humorista szórakoztat-
ta a közönség soraiban helyet 
foglaló hölgyeket.

Helyenként elgondolkodta-
tó, olykor „magunkra ismerős”, 
de mindvégig a rekeszizmokat 
megdolgoztató, kacagtató mű-
sort állított össze erre az alka-
lomra a népszerű előadó. 

Azt biztosan so-
kan tudják Kovács 
András Péterről, 
hogy a Duma szín-
ház tagja, remek elő-
adó, kiváló humo-
rista, amit a Hu-
morfesztivál-győ-
zelem, valamint 
a szakma legmagasabb elis-
merése, a Karinthy-gyűrű is je-
lez. Azt már talán kevesebben, 
hogy jogászdoktor, pedagógus, 
író, munkamániás háromgyer-
mekes családapa, és szájharmo-
nikás zenész is egy személyben. 
S ahogy magáról mondja, „a leg-
jobb magyar stand-upos a 174 
centisek mezőnyében”. Az elő-

adót dunaferres fellépése előtt 
kértük rövid interjúra.

– Egyik pályatársa mondta 
a múltkor, hogy így a negyedik 
X után őt már az is boldogság-
gal tölti el, ha a Wikipédián az 
„élő személyek” keresőcimke jele-
nik meg a neve alatt. Ön, szin-
tén kezdő negyvenesként, mi-

ként vélekedik erről 
az életkorról?

– Őszintén 
szólva én mindig 
annak örülök, ami 
van. Bizakodó típus 
vagyok. Úgy érzem, 
mostanára nagyjából 
kialakult már min-

den az életemben. A család, a 
munka, az otthon – valahogyan 
minden összhangba került. Ha 
nem csinálok valami oltári nagy 
hülyeséget, akkor nagyon már 
elrontani sem tudom. Úgyhogy 
jöhet a következő negyven év. 

– Többféle pálya foglalkoz-
tatta annak idején, ha jól tu-
dom, még a papi hivatás is…

– Tényleg volt ilyen elképze-
lésem. Valamikor az általános 
iskola vége felé jött, és nagyjából 
akkor alább is hagyott, amikor 
a női nemmel közelebbről 
megismerkedtem. Szóval, még 
időben… A gimnáziumban 
amolyan nyüzsgő gyerek voltam, 
jártam színjátszó szakkörbe 
is. Megszerettem az írást is, az 
egyetemi évek alatt verseket ír-
tam. Aztán jött a tanítás, ami 
a szaporodó fellépések mellett 
egy idő után már nem fért bele 
az életembe. 

– Tudom, hogy banális kér-
dés, de mégis érdekli a közönsé-
get, hogy a poénok honnan jön-
nek egy-egy előadáshoz, mi-
lyen élethelyzetek kedveznek a 
megszületésüknek?

– Jó lenne ezt tudni, és akkor 
az ember napi nyolc órában 
„gyárthatná” őket, de nálam 
teljesen a tudatalatti műve az 
egész. Néha csak úgy eszem-
be jut annyi minden, hogy alig 
győzöm jegyzetelni, aztán meg 
egy nyugisabb időszak követ-
kezik. Az ember annyit tehet, 
hogy próbál jó „munkakörül-

ményeket” teremteni az agyá-
nak. Kellően nyitottnak kell 
lenni, és figyelni a körülöttünk 
lévő embereket, helyzeteket és 
inspirálódni.

– Egyszer még régebben azt 
nyilatkozta, hogy ha így jönnek 
sorra az életében a változások, 
akkor előbb-utóbb még köztár-
sasági elnök lesz. Komolyra for-
dítva, érdekli a politika?

– Nem lenne jó politikus be-
lőlem, azt hiszem, én ahhoz túl 

lelkiismeretes vagyok. Igazából 
még a politikusok között sem 
érzem jól magam. Maximum 
jókat nevet az ember azon, ami 
történik az országban, akár el-
lenzéki, akár kormánypárti ol-
dalon. Bár néha inkább sírni 
lenne kedvem. 

– Mennyire számít rendha-
gyónak, hogy női közönség előtt 
lép fel?

– Érdekes lehetőség, és azt 
hiszem, meg fogom találni a 
hangot velük. Egyébként is fog-
lalkoztat a férfi-női kapcsolatok 
lélektana, dinamikája. Van egy 
kislányom és két kisfiam, és ha 
őket meg a többi embert szem-
lélem a világban, akkor azt lá-
tom, hogy minden kislány már 
nő és minden férfi még kisfiú…

A remek hangulatú délután 
végén a közönség legszeren-
csésebb tagjai az élmény mellé 
még a fellépő vendéghez kötő-
dő ajándéktárgyakat is hazavi-
hettek. Zárásként pedig a férfi 
kollégák 1-1 szál virággal lepték 
meg a hölgyeket, a szeretet és a 
tisztelet apró jeleként.

Sz. I.

Humor és nevetés ajándékba
 REMEK MűSORT KAP-TAK A DUNAFERRES HölgyEK
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GyáRi élEt

természetes számunkra, 
hogy a Vasmű kapcsán 
folyamatos termelésről, 
százezres mennyiségekben 
tonnákról beszélünk.  
közben bele sem gondolunk, 
hogy az alapanyagok is 
hasonló nagyságrendben 
érkeznek, hogy később 
végtermékek formájában 
elhagyják a gyárat. 

Nem először hallottam nagy 
számokat, mégis meglepett, 
amikor Rupa Zsolt, a DUNA-
FERR Vámügynökség Kft. veze-
tője szembesített az adatokkal. 

A készáru-kiszállításhoz, va-
lamint a vámeljárásokhoz kap-
csolódóan havonta átlagosan 
négyezer kamion fordul meg 
a vámügynökségen. Az alap-
anyagok többnyire vasúton ér-
keznek, de az alkatrészeket, a 
berendezések működtetésé-
hez szükséges egyéb anyagokat 
java részt kamionok hozzák. 

Folyamatos 
adatszolgáltatás
Valamennyi gépkocsihoz kap-
csolódik feladat: export-im-

port vámügyintézés, illet-
ve a közúti fuvarozással járó 
EKÁER-bejelentés. A Vám-
ügynökség működtet egy ka-
mionterminált is. Az útról be-
pillantva nem tűnik nagynak, 
kapun belül azonban feltárul 
a befogadókészsége. Napon-
ként változó az itt parkoló gép-
kocsik száma, csúcsnapokon 
száznál is több várakozik. Va-
lamennyi gépkocsit nyilvántar-
tásba veszik, majd a gyártómű-
vek logisztikai igényei szerint 
indítják őket az üzemi terüle-
tekre. Felelőséggel járó, folya-
matos figyelmet igénylő mun-
ka mind az adatrögzítés, mind 
a különféle ügyintézés. 

– Elektronikus felületen ke-
zeljük a dokumentumokat, 
elektronikus a vámeljárás is – 
beszél teendőikről Rupa Zsolt. 
– Az Európai Unióhoz való 
csatlakozásunk után számot-
tevően csökkent a vámeljárá-
sok esetszáma. A kiviteli irá-
nyú vámeljárások Délkelet-
Európa országaiba, ritkán 
Svájcba kiszállítandó árukra 
vonatkoznak, a behozatali irá-
nyú vámeljárások az uniós ha-

tárokon túlról, harmadik or-
szágból érkező alapanyagok-
hoz, ötvözőanyagokhoz, alkat-
részekhez, berendezésekhez 
kapcsolódnak Kínából munka-
hengereket, tűzálló anyagokat, 
Ukrajnából, Oroszországból a 
konverterhez, illetve a nagyol-
vasztóhoz szükséges alkatré-
szeket importál a DUNAFERR. 
Napi feladataink egy másik fon-
tos része az EKÁER bejelentési 
kötelezettség teljesítése a NAV 
felé. Minden árut szállító gép-
kocsiról jelentenünk kell, hogy 
mikor indult, hová tart, és mit 
szállít. Folyamatosan, a nap hu-
szonnégy órájában szolgáltat-
juk a kért adatokat.

Beszélgetünk a munkájukhoz 
szükséges ismeretekről, a pénz-
ügyőri és a logisztikai feladatok-
hoz kapcsolódó szaktudásról, a 
folyamatosan változó jogszabá-
lyokról, a termelés és különféle 
hivatalok elvárásairól. Úgy kell 
minden irányba adatot szolgál-
tatniuk, hogy emellett a kami-
onok időben érkezzenek és in-
duljanak. Szakmai szolgálta-
tásaikat külső cégek is igény-
be veszik. Egyik nagyobb volu-

menű munkát adó partnerük a 
Hamburger Hungária Kft. 

Összeszokott csapat dolgo-
zik a DUNAFERR Vámügy nök-
ségen. Az uniós csatlakozást 
megelőzően huszonhárman 
dolgoztak itt, mára a vámügy-
intézés csökkenése miatt ki-
lencen maradtak. Az épület tá-
gas belső terei emlékeztetnek 
csak a hajdani nyüzsgésre. Most 
jól megférnek a kollégák egy-
más és a számítógépek mellett. 
Folyamatos munkát jelez a bil-
lentyűzet kattogása. Mindenki 
mást csinál, mindenki más is-
meretet, tudást tesz hozzá a kö-
zös munkához.

pénzügyőrök, 
logisztikusok, 
informatikusok
A Vámügynökség vezetője, 
Rupa Zsolt valamikor gépszere-
lő volt:

– Fiatalon nem tetszettek a 
választott szakmámmal együtt 
járó nehéz vasak, nagy csap-
ágyak. Olvastam egy álláshir-
detést, amelyben pénzügyőrö-
ket kerestek. Váltottam huszon-
nyolc éve, és megtanultam, ami 
szükséges volt a vám- és pénz-
ügyőri szakmához. A Dunaferr 
Vámügynökséghez még az uni-
ós csatlakozás előtt, 2000-ben 
az elődöm, Bodnár úr hívott. A 
pénzügyőrségnél megtanultam 
a szakmát, hivatástudattal gya-
korlom. Nagyon szeretem a 

Milliárdos forgalom, 
nagy felelősséggel

 NégyEZER KAMION FORDUl MEg HAVONTA A VáMügyNöKSégEN
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munkámat, minden nap egy él-
mény, új kihívás. Úgy gondolom, 
egy évtizeden belül sok változás 
lesz, a vámszakma második re-
neszánszát éli. Miután a „má-
sik” oldalról jöttem, tudom, hogy 
a hatóság nem ellenség, hanem 
partner a jogszabályok alkalma-
zásában. Nálunk húsz év alatt 
egy vámellenőrzés sem tárt fel 
említésre méltó hibát, pedig mil-

liárdos forgalmat kezelünk, nagy 
számokkal, nagy felelősséggel 
dolgozunk. Komoly figyelem, jó 
csapatmunka van e teljesítmény 
mögött. 

Szabadidőről, hobbiról 
folytatjuk a beszélgetést:

– A munkám mellett a tú-
rázás a szenvedélyem. Irodai 
munka után mozogni kell! 
Biciklivel járok dolgozni, és 
minden nap gyalogolok a 
Duna-parton. Sajnálattal ta-
pasztalom, hogy a város lakói 
életvitelszerűn alig használ-
ják azt a kincset, ami itt van a 
városban. Télen, nyáron, min-
den évszakban csodálatos a 
Duna-part.

Czompó Gyuláné, Andrea 
a Kokszolóban kezdte vas-
műs pályafutását, de erede-
ti szakmája növénytermesztő 
technikus:

– Tönkrement a perkátai 
szövetkezet, muszáj volt más 
munkát keresnem – mond-
ja, és beszélgetünk kicsit a 
perkátai mezőgazdaság fény-
koráról, míg a Vasműhöz érke-

zünk. – Laborosként kezdtem 
2001-ben a Kokszolóban, majd 
a termelésirányítási főmérnök 
titkárnője lettem. Szerettem, 
jó volt a kollektíva, csak jött 
az átszervezés, létszámleépí-
tés. A profilüzem raktárá-
ban kaptam lehetőséget, vál-
laltam a három műszakot. 
Szinte hónapra, napra ponto-
san egy év után hívtak át ide, 
az EKÁER adatszolgáltatás a 
feladatom. Új terület, inkább 
logisztikai szaktudást igé-
nyel. Jó alap, hogy ismerem az 
SAP-rendszert. Sikerült feláll-
nom, itt vagyok, csinálom. Az 
élet nem áll meg, ha megszű-
nik egy munka. Vállalni kell a 

továbbképzést, az új területet. 
Itt, a Vámügynökségen keve-
sen vagyunk, családias a han-
gulat, elfogadtak a kollegák. 
Pörgős a munka, érdekes, ha-
mar elmegy az idő. Most már 
nem váltanék.

Vászon Gizella annak ide-
jén könyvelést, számvite-
li tervezést tanult. Szülei a 
Vasműben dolgoztak, ő követ-
te őket. A számítástechnikán 
kezdett, elvégezte a programo-
zói tanfolyamot:

– Gyesen voltam, amikor 
szóltak, kellene egy informati-
kus a Vámügynökségre állan-
dóra. Pár hónapos volt a gyer-
mekem, először nemet mond-
tam, majd harmadszor már el-
vállaltam. Család mellett az in-
formatikai szakmával együtt 
fejlődni, folyamatosan tanul-
ni nehézkes. Ezért is vállaltam 
el itt az ajánlott munkát, hisz 
ez egy szűkebb szakmai terü-
let. Kaptam a számítástechni-
kai kollegáktól segítséget, szé-
pen, lassan beletanultam. Itt el-
sősorban a vámügyintézéshez 
kapcsolódik az informatikai te-
vékenység. Közben elvégeztem 

a vám- és pénzügyőri tanfolya-
mot. Kevesen vagyunk, négy fő 
dolgozik tizenkét órás váltás-
ban. Beugrósként szabadságok-
nál, betegségnél az informati-
ka mellett mint vámügyintéző 
is kisegítem a csapatot. Most 
is műszakban vagyok. Teljesen 
más most az élet, mint ami-
kor még húszan voltunk. A nap 
mint nap adódó munkát el kell 
végeznünk, a felmerülő problé-
mákat meg kell oldanunk. Ez a 
második munkahelyem a szá-
mítástechnika után, ahol 1986-
ban kezdtem. Nem vagyok „ug-
ráló” típus. 

Bodnárné Surányi Gabri-
ella gazdasági vezető a Vám-

ügynökség alapítása óta, 1994-
től dolgozik itt, a szervezet 
1997-ben vált önálló kft.-vé. 
Profitérdekeltségről, bevéte-
lekről, kiadásokról beszélge-
tünk, mielőtt személyes élet-
útjáról váltanánk szót:

– Úgy gondolom – mondja 
határozottan –, hogy elvárható 
az eredmény a társaságcsoport 
e területén is. Nálunk az ered-
ményt termelő fő erőforrás az 
itt dolgozók szakértelme, hi-
szen speciális feladatot látunk 
el. Nagyrészt a DUNAFERR 
társaságcsoport igényeit szol-
gáljuk ki, de vannak jelentős 
külső partnereink is. Munkánk 
során fontos, hogy ismerjük 
a Vasmű kereskedelmi folya-
matát, tudjuk, hogyan kapcso-
lódik a termeléshez, a kicsi a 
nagy egészhez. Összességében  
a Vámügynökség fontos része 
a teljes dunaferres szervezet-
nek. A Dunai Vasműben na-
gyon fiatalon kezdtem dolgoz-
ni, az anyagforgalmi főosztá-
lyon. Befogadott, megtartott a 
közösség nagy szeretettel, törő-
déssel. A munka mellett sokat 
tanultam, s a szervezeti átala-

kulások miatt szülés után már a 
Kereskedőházba tértem vissza, 
a Vámügynökség abból a szer-
vezetből vált ki.

Lehetett volna ez a gondo-
lat végszó is, ha nem térünk ki 
a Vasműn túli életre, a minden-
napokra. Gabriella energikus, 
tevékeny asszony. Férjével éve-
ken át mozgatták a Rácalmási 
Városvédő Egyesületet, sok 
szabadidőt és rengeteg mun-
kát tettek a fesztiválok, külön-
böző programok szervezésébe. 
A közelmúltban adták át az ön-
kéntesen vállalt stafétabotot az 
utánuk következőknek.

             
Kaszás Éva  
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2018 szeptemberében 
indult el és 2019. január 
végén ünnepélyes keretek 
között zárult  
a Német-Magyar ipari és 
kereskedelmi kamara 
(DuiHk) és a Német-
Magyar tudásközpont 
által Magyarországon első 
ízben szervezett Junior 
Energiagazda-képzés. 
A zárórendezvényen tíz 
hazai vállalat harminc 
munkatársa, köztük az  
isD DuNAFERR Zrt. két, 
míg az isD kokszoló 
kft. három fiatal 
szakembere kapta kézhez 
a sikeres vizsgát igazoló 
tanúsítványokat. 

A díjmentes Young Energy Eu-
rope képzés az Európai Klíma-
védelmi Iniciatíva (EUKI) által 
támogatott projekt. Az EUKI a 
németországi Környezet-, Ter-
mészetvédelmi és Nukleáris 
Biztonsági Minisztérium tá-
mogatási kezdeményezése. A 
Young Energy Europe a Né-
metországban már bevált 
„Energie-Scouts” képzési kon-
cepció kiterjesztését jelenti Ma-
gyarországra, Bulgáriára, Cseh-
országra és Görögországra. 

A projekt célja, hogy fel-
hívja a 20-35 év közötti mun-
kavállalók figyelmét a vállala-
ti energiahatékonyság fontossá-
gára, az eddig még fel nem tárt 
energiamegtakarítási lehetősé-
gekre, valamint, hogy olyan op-
timalizálási lehetőségek azono-
sítására ösztönözze őket, ame-
lyek az energiaköltségek csök-
kentését szolgálják.

Az ISD DUNAFERR Zrt. 
két munkavállalójával, Angeli 
Tamással, a Lemezalakítómű 
művezetőjével és Szalai Dá-
niellel, az RS főosztály vállalati 
pályázati szakértőjével beszél-
gettünk a program során szer-
zett tapasztalataikról. A két fi-
atal szakember figyelmét egy 
energetikával foglalkozó közvet-
len kolléga hívta fel a kurzus in-
dulására, aki korábban már el-
végezte az energiagazda-kép-
zést, és nagyon jó tapasztalatai 
voltak. Közvetlen vezetőik is 

AktuálisköZéRDEkű

Tisztelt pénztártagunk!
Nyugdíjpénztárunk az idén első ízben az adóiga-
zolásokkal összevontan, február 12-én postázta 
pénztártagjai számára az egyéni számlaértesítőt, 
majd jogszabályi kötelezettségének eleget téve, 
február 27-én közzétette a 2018. évre vonatkozó, 
illetve elmúlt 10 és 15 éves hozamadatait. A meg-
küldött és közzétett adatokhoz néhány gondola-
tot fűzünk az alábbiakban.

A nyugdíjpénztárak számára a kormányrende-
let negyedéves és éves szintű jelentéskészítési kö-
telezettséget ír elő. Ennek során tagjaink egyéni 
számláján kimutatjuk az adott negyedévre vonat-
kozóan elért hozamot, melyet vagyonkezelőink a 
befektetési politikában meghatározott értékpapír-
eszközök befektetéséből, adásvételük során kelet-
kezett hozamukból értek el. Mindezek mellett a 
kormányrendelet előírja, hogy a negyedév utolsó 
napjára, illetve az üzleti év mérlegfordulónapjára 
vonatkozóan meg kell határozni a befektetett ér-
tékpapírok piaci értéke és könyv szerinti érté-
ke közötti különbözetet (értékelési különbözet). 
Tehát az értékelési különbözet egy olyan elmé-
leti érték, mely akkor következett volna be, ha a 
negyedév utolsó napján a nyugdíjpénztár vala-
mennyi értékpapírját értékesítette volna. Ebből 
adódóan ez az érték nap mint nap, folyamatosan 
változik a piaci helyzettől függően.

A korábbi években megszoktuk, hogy vagyonke-
zelőink messze a kockázatmentes befektetési for-
mákkal elérhető kamatok feletti hozamot értek el 
a rájuk bízott portfóliórészeken, ezzel gyarapít-
va megtakarításunkat. Az elmúlt 23 év működé-
se igazolja nyugdíjpénztárunk sikeres működését. 
Tudjuk, hogy a nyugdíjcélú megtakarítási forma 
hosszú távra szól. A hosszú távú megtakarítások 
esetében előfordulhat sikertelenebb év is, sajnos 
ezzel már találkoztunk a gazdasági válság évében, 
2008-ban. De ahogy akkor is helyreállt az érték-
papírpiac, úgy most is erre törekednek vagyonke-
zelőink. 

Bár a 2018-as év hozama negatív értéket mutat, 
az év első felének elmaradó hozamteljesítménye 
okozta ezt. Az I. és II. negyedév pénzpiaci trend-
fordulója nem kedvezett befektetéseinknek, a III. 
és IV. negyedév azonban már pozitív hozammal 
zárult, melynek következtében pénztártagjaink 
egyéni számláján megtörténtek a hozamjóváírá-
sok.

Miből adódik a negatív hozam, miközben port-
fóliónk javarésze állampapírokban van? 
2018-ban a hazai kötvénypiac gyengülése mi-
att (magas pénzforgalmi hiány miatti kibocsátási 
nyomás, és az emelkedő infláció hatására) kibon-
takozott egy látványos hozamemelkedés, mely 
az állampapírok árfolyamának csökkenésével 
járt együtt. Tehát kevesebb pénzt kapunk eladás 
esetén a papírunkért. Minél hosszabb a lejára-
ti futamideje egy kötvénynek, annál nagyobb ár-
folyamkockázattal kell számolni. Fontos hangsú-
lyozni, hogy ezek a veszteségek/nyereségek csak 
tényleges eladás esetén realizálódnak. 

Mit tettünk annak érdekében, hogy pénztár-
tagjaink megtakarítása tovább gyarapodhas-
son? 
Mivel vagyonkezelőink előrevetítették az állam-
papírpiac gyengülését, 2018 januárjában meg-
kezdtük a tárgyalást a befektetési politika módo-
sításáról, melyet 2018. október 1-től vezetett be a 
nyugdíjpénztárunk. A piaci trendet és a várako-
zásokat figyelembe véve abban állapodtunk meg, 
hogy az állampapírok átlagos arányát a portfólió-
ban minimálisan, 3%-kal csökkentjük, ezen belül 
a rövid lejáratú állampapírok arányát megdupláz-
zuk. Mindezek mellett a kockázati részt a port-
fólióban minimálisan, 3%-kal növeljük, összesen 
10%-ra, azonban a továbbiakban nem a BUX-
index lesz a referenciaindex, hanem 5-5%-ban 
a CETOP20 közép-európai top 20 részvényből 
képzett index, illetve az MSCI Word Free index, 
mely túlnyomórészt amerikai, továbbá nyugat-
európai, és ázsiai tőzsdék részvényeit tartalmaz-
za. Vagyonkezelőink ezen referenciaindexeknek 
megfelelő befektetési alapok befektetési jegyeit 
vásárolhatják meg portfóliójukba. A befektetési 
politika módosítása jó irányba mutat, vagyonke-
zelőink kiváló szakemberek, céljuk, hogy a pénz-
piaci lehetőségeket nyugdíjpénztárunk hozam-
eredménye érdekében kihasználják. 

Tájékoztatásul közöljük, hogy 2019. március 15-e 
után a Magyar Nemzeti Bank honlapján elérhe-
tő lesz valamennyi önkéntes nyugdíjpénztár 2018. 
évben elért hozama, valamint az elmúlt 10 éves, 
és 15 éves hozamai referenciaindexekkel együtt, 
továbbá az egyező időszakra vonatkozó infláció-
adatok.  

Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár

6



támogatták a jelentkezésüket, 
részvételüket. 

A havonta megrendezésre 
kerülő, összesen öt workshop 
keretében olyan elméleti és 
főként gyakorlati tudást sajátít-
hattak el, amelyeket alkalmaz-
va csökkenthetők az energia-
költségek, növelhető a vállalati 
folyamatok energia- és erőfor-
rás-hatékonysága, fejleszthető 
a környezettudatosság a válla-
lat munkavállalóinak körében. 
A képzés során emellett vala-
mennyi csapatnak ki kellett dol-
goznia egy energiahatékonysági 
projektet. A válaszható projekt-
témák a következők voltak: vi-
lágítástechnika, sűrített levegő 
alkalmazása, vállalati mobilitás, 
munkatársak érzékenyítése az 
energiahatékonyság iránt.

Tamás és Dániel a világí-
tástechnika témát választot-
ta, s ezen belül projektjük a 
„Világításkorszerűsítés az ISD 
DUNAFERR Lemez ala-
kítóművében“ címet kapta. 
Maga az alapkoncepció 
már a kurzus előtt össze-

állt Tamás fejében, így külön jól 
jött, hogy a projektmunka ke-
retében alaposan körbe tudták 
járni a témát, elkészülhettek a 
megfelelő elemzések, számítá-
sok és a részletes, alapos terve-
zés. Projektjük lényege abban 
állt, hogy a Lemezalakítómű el-
avult és költséges csarnokvilá-

gítását LED-es fény-
forrásokkal váltsák 

ki, illetve az elszí-
neződött, kevés 

természetes fényt beengedő 
felülvilágító ablakokat víztisz-
ta poliészter hullámlemezekre 
cseréljék.

A projekt segítségével 1 280 
523 kW villamosenergiát spó-
rolhat a vállalat évente, 326,53 
tonnával csökken a CO2-
kibocsátás, illetve éves szin-
ten 38,4 millió Ft költség-
csökkentést eredményeznek a 
váktoztatások. A megtérülé-
si idő valamivel kevesebb mint 
két év. 

A projektmunka kidolgozá-
sában minden csapat igénybe 

vehetett konzulensi se-
gítséget a választott 

szakoktatótól. A 
dunaferres kol-
légák konzulen-

se Nagy János, a Vi-
lágítástechnikai Tár-
saság elnöke volt, 

akinek sokat kö-
szönhetnek. To-
vábbá a szervezők 

a vállalat fogyasz tási 
adatainak mé réséhez 

olyan mérő eszközöket 
biztosítottak számukra, ame-
lyeket ingyen kölcsönözhettek. 
Például hőkamerát, klímatech-
nikai mérőműszert, bluetooth-
os páratartalom- és hőmér-
séklet-szondát,  kábeles Lux-

szondát és ultrahangos szivár-
gáskereső szettet.

Nagy meglepetés volt szá-
mukra, hogy a négytagú 
vizsgabizottság az ő projekt-
munkájukat ítélte a legjobb-
nak. Tudni kell, hogy többek kö-
zött olyan vállalatok képviselői 
vettek részt a kurzuson, mint 
az Audi, a Continental vagy a 
Bosch. Nagyon színvonalas és 
várható eredményeiket tekintve 
is kiemelkedő projekteket lát-
hattak. A munka kidolgozottsá-
ga mellett az elérhető eredmé-
nyeket, illetve magát a prezen-
tációt is értékelte a zsűri.

Tamás és Dániel sike-
res munkájuk eredménye-
ként a külön oklevél mellett 
meghívást kapott az áprili-
si Hannoveri Vásárra utazás-
sal, szállással, teljes ellátás-
sal. Ott majd a többi ország 
résztvevőivel együtt ango-
lul is prezentálják a projektjü-
ket. Ezt követően a vásár kör-
bejárása és a Német Kamarák 
Szövetségével való találkozón 
kívül városnézésre is lehető-
ségük nyílik majd a tervek sze-
rint. Júniusban kerül sor a ber-
lini díjátadóra is, ahol szintén 
teljes térítés mellett vehetnek 
részt a rendezvényen. 

A két fiatal szakember ter-
mészetesen azt szeretné elérni, 
hogy ez a projekt ténylegesen 
megvalósuljon, illetve ez alap-
ján a többi gyáregységnél is el-
induljon egy helyzetfeltáró, ter-
vező munka, ami azután továb-
bi energiamegtakarítást és ha-
tékonyságnövekedést eredmé-
nyező fejlesztésekhez vezethet. 
Támogatják azt is, hogy minél 
többen részt vegyen a jövőben 
induló hasonló képzéseken. A 
következő Junior Energiagazda-
kurzus idén szeptemberben in-
dul. A képzésre 3-5 fős cso-
portok jelentkezését várják a 
szervezők.

Junior energiagazdák 
a DUNAFERR szolgálatában

 INNOVáCIó éS MEgTAKARíTáS

A Junior Energiagazdák: Angeli Tamás és Szalai Dániel

Világítás korszerűsítés az ISD DUNAFERR Zrt. lemezalakítóművében
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MuNkAVéDElEM

A német központú Weidmüller 
cég ipari csatlakozástechnikával 
foglalkozik. A vállalatcsoport 
mintegy 160 éve a gépgyártás, 
folyamatirányítás, készülékgyártás, 
energetika és közlekedésipar 
területén tevékenykedik.  
Bemutató kamionjuk március 6-án  
az isD DuNAFERR-nél járt.

Ha energiáról, jelekről és adatokról, igé-
nyekről és megoldásokról vagy elméletről és 
gyakorlatról van szó – a kulcsszó az össze-
kapcsolhatóság. Az ipari összekapcsolha-
tósághoz csatlakozások kellenek. Az ezzel 
foglalkozó Weidmüller vállalat saját ter-
melőüzemekkel, értékesítő vállalatokkal és 

képviseletekkel rendelkezik több 
mint 80 országban. 2017-ben vi-
lágszinten 740 millió eurós for-
galmat ért el a cég 4700 alkalma-
zottal. 

Komiszár Pál eszközgazdál-
kodási munkatárs, a Weidmüller 
kamion látogatását megszerve-
ző dunaferres szakember sze-
rint a villamos szakma egy fo-
lyamatos tanulást igénylő terü-
let. A mai világban sokszor egy 
szakembernek kell előkészítenie 
és kiviteleznie is egy adott mun-
kát. A szakmától elvárt igény a gyorsaság, a 
biztonságos és szakszerű szerelés. A folya-
matosan megújuló villamos szerelvények, 
csatlakozók, érzékelő és végrehajtó elemek 
egyre integráltabbak, azaz egységnyi helyre 
több mindent be lehet rakni. 

Nyári Balázs, a Weidmüller folyamat-
irányítási szegmensmenedzsere, villamos-

mérnök elmondta, hogy húszfős hazai 
szakembergárdájukkal a  magyarországi 
piacon 2018-ban 3,7 millárd forintos árbe-
vételt sikerült elérniük. A DUNAFERR-el 
beszállítói kapcsolatban állnak, termékpa-
lettájuk nyolcvan százaléka illik ide, mint 
például sorkapcsok, relék, túlfeszültség- 
levezetők, tápegységek, jelöléstechnika. 
Tudomása szerint a WDU 2,5-ös csava-
ros sorkapcsolójukat nagy számban hasz-
nálják a vállalat különböző területein. Az 
ide látogató vasműs kollégákat leginkább 
a sorkapcsok, analóg jelátalakítók, túlfe-
szültség-levezetők, terepi kötődobozok, 
robbanásbiztos eszközök érdekelték. Egy 
ilyen kamionos kitelepülés legfőbb célja új, 
személyes kapcsolatok teremtése, új ter-

mékek kézzelfogható bemutatá-
sa és az érdeklődők kérdéseinek 
megválaszolása.

A kamionban tett látogatás 
után Kutasi László és Dzsugán 
Csaba acélműs üzemmérnökök 
a következőkben foglalták össze 
tapasztalataikat:

– Az Acélműben a cég kínála-
tából például sorkapcsokat, táp-
egységeket és jelváltókat hasz-
nálunk a konverter forgatási, 
cirkulációs és a FAM OMRON-
rendszereknél.  A kamionban 

láttunk új típusú sorkapcsokat, amelyek ki-
sebb méretűek és korszerűbbek a korábbi 
modellekhez képest. A látogatással a kap-
csolattartás volt a célunk, elérhetőségeket 
kértünk, hogy a jövőben a konverter ve-
zérlőrendszer lehetséges cseréjénél legyen 
kontaktunk.

Tóth Szilvia

NEkROlóG

Sipos József
(1949–2019)

Fájdalmas veszteség érte a duna-
ferres kollektívát: életének 70. évé-
ben, hosszas betegség következ-
tében elhunyt Sipos József, az ISD 
power Kft. műszaki igazgatója. 

Egy Baranya megyei faluban, 
Csonkamindszenten töltötte gyer-
mekkorát szüleivel és két testvéré-
vel. A pécsi gépipari technikumban 
érettségizett, majd a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen folytatta tanulmá-
nyait, 1973-ban szerzett okleveles 
gépészmérnöki diplomát. 

gyógypedagógus feleségével az 
egyetemi évek alatt ismerkedtek 
meg, és együtt érkeztek Dunaúj-
városba, ahol mindketten el tudtak 
helyezkedni szakmájukban, lakás-
hoz is jutottak. Két lánygyermeket 
neveltek fel.

Első és egyetlen munkahelye volt 
a Vasmű, ahol mindvégig az ener-
giaszolgáltatás területén dolgozott. 
gyakorló gépészmérnökként kezdte 
pályafutását. majd tüzeléstechnikus, 
később kalorikus üzemvezető be-
osztásban teljesítette feladatait. 
1991-ben nevezték ki a kft. műszaki 
igazgatójává.

Vallotta, hogy az ember életének 
értelmét a család mellett a munka 
adja. A problémákat, feladatokat ki-
hívásnak tekintette, hitt abban, hogy 
minden nehézségen úrrá lehet lenni. 
Sipos József keze nyomát az erőmű-
ben milliónyi érték őrzi, de emléke 
gyászoló családtagjai és kollégái 
szívében is kitörölhetetlenül meg-
marad.

2009-es nyugdíjba vonulása után 
is aktív életet élt kulcsi otthonukban, 
ahol imádott unokája, Milán jelentette 
számára a legnagyobb boldogságot.

Az ISD pOwER Kft. Sipos Józse-
fet saját halottjának tekinti, március 
8-án helyezték örök nyugalomra a 

dunaújvárosi temetőben.

Újdonságok, érdekességek 
villamos szakembereknek

 WEIDMüllER BEMUTATó KAMION 
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Aktuális

Csendesen ünnepelték a 
kohászok a dunaújvárosi 
nyersvasgyártás hatvanöt 
évvel ezelőtti, első 
csapolását. Napra pontosan 
az egykori dátumon, 
február 28-án rendezte 
meg a jubileumnak szentelt 
klubnapját az OMBkE 
Vaskohászati szakosztály 
Dunaújvárosi szervezete.

Cseh Ferenc elnök, a Nagyol-
vasztómű gyárvezetője mondott 
rövid köszöntőt az egybegyűltek 
előtt, majd átadta a szót Pap 
Zoltán kohó üzemvezetőnek.

A Nagyolvasztómű több 
üzemből áll, s az eltelt hatvan-
öt év alatt számos, emlékezés-
re okot adó történés, fejlesztés, 
változtatás történt. Előadásában 
Pap Zoltán a nyersvasgyártás 
legutóbbi öt évének legfonto-
sabb eseményeiről beszélt. 

Elsőként említette, hogy 
hosszú vajúdás után, a kedve-
ző tulajdonosi döntés következ-
tében felújították az I-es szá-
mú kohót, amely másfél éves 
állás után 2014 augusztusá-
ban újraindult. Az egyes kohó 
elhúzódó állásával ellentétben, 
a  II-es kohó kampányideje ki-
emelkedő volt a vállalat törté-
netében, hiszen 2001-ben tíz-
tizenkét évre szólt az akko-
ri átépítés utáni működteté-
si cél. Sikerült a működési idő-
szakot kitolni tizennégy és fél 
évre, ami példaértékű a nyers-
vasgyártás szakmai köreiben. A 
kettes kohó átépítése is kiemel-
kedő esemény volt, az átépített 
berendezést 2016 júliusában he-
lyeztek üzembe.

Az átépítések történetéhez 
kapcsolódik, hogy a Nagy-
olvasztómű szakembergárdája 
saját szervezésben, saját terve-
zéssel, saját eszközökkel oldot-
ta meg a kohók bontását. Bár 
tisztában voltak a tervezéssel, a 

feltételekkel, ugyanakkor a gya-
korlatban 2014-ben először vé-
gezték a kohók bontását saját 
maguk, amihez így hosszabb 

időre volt szükség, mint koráb-
ban külső vállalkozók bevonása 
esetén, ezzel együtt jól sikerült 
a bontási folyamat. Érdekesség, 
hogy még a kohó hűtőlapjainak 
alapanyagát is helyben, a Gyártó 
Egységnél gyártották, amire ko-
rábban nem volt példa. Az egyes 
számú kohót hét éves kampány-
időre építették, de a szakembe-
rek szerint működhet akár nyolc 
évig is. Folyamatosan mérése-
ket végeznek, hogy napraké-
szen ismerjék a használhatóság 
időtartamát. A kohó működ-
tetési időtartama a legnagyobb 
mértékben a medence állapotá-
tól függ, amely szinte vadonat-
új, minden más javítható. A ket-
tes kohó működését 10-11 éves 
kampányidőre tervezték.

A sikerek mellett Pap Zoltán 
megemlítette az egyes szá-
mú kohó 2014 decemberé-
ben történt lefagyását. Előtte 

1996-ban történt hasonló ese-
mény. Csapatmunkában há-
rom hét alatt sikerült megolda-
ni a problémát és elhárítani az 
üzemzavart.

Bár alapjaiban a nyersvas-
gyártás technológiája évtizedek 
óta változatlan, mégis számos 
fejlesztési lehetőséget kínál a 
szakemberek számára. Jelenleg 
részt vesznek több külföldi 
nyersvasgyártóval együtt há-
rom európai uniós, innováci-
ós projektben is. Valamennyi 
vállalatnál ugyanazokat a ku-
tatásokat, kísérleteket, méré-
seket végzik el a fúvóformák 
élettartamával kapcsolatban. 
Megosztják egymással az ered-
ményeket, amelyeket felhasz-
nálhatnak a jövőben az üze-

mi gyakorlatban. Kísérleteik a 
fúvóformák vízterét érintik, a 
vízhűtés optimalizálási lehe-
tőségeinek vizsgálatát céloz-
ták meg. Minden résztvevő 
vállalatnál laboratóriumokban 
elemzik az összegyűlt adatokat. 
A sok figyelmet és kreativitást 
kívánó munka idén szeptem-
berben zárul.

Az üzemvezető a léghevítők 
felújításáról is beszélt. Egy be-
rendezés esetében ez már el-
készült, és február 24-e óta 
üzemel. Tervezik a következő 
felújítását is az elhasználódá-
sa okán. Szó esett a környezet-
védelemről is. Változnak a ható-
sági előírások, amelyeket követ-
ni kell csarnoki porelszívók épí-
tésével, a kohók kibocsátásának 
méréséhez szükséges eszközök 
telepítésével.

Pap Zoltán előadását kö-
vetően Cseh Ferenc gyárveze-
tő néhány adattal jellemezte az 
1954. február 28-a óta történt 
fejlődést. A DUNAFERR maxi-
mális éves nyersvaskibocsátása 
1 394  600 tonna volt, jelenleg 
ennek közelében termelnek. 
Záró gondolatsorként az elnök 
kitért olyan aktuális kérdésekre 
is, mint a szakember-utánpót-
lás, a Dunaújvárosi Egyetemmel 
kötött megállapodás, a duális 
képzés bevezetése, valamint a 
vállalati tanműhely másfél mil-
liárd forintos korszerűsítési 
projektje.

K. É.

Hatvanöt éves a nyersvasgyártás 
a DUNAFERR-ben

 OMBKE KlUBNAP

92019. március



NEkROlóG

Felpéczi István
(1946–2019)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy küzdelmekkel teli, hosszú 
betegség után 2019. február 18-án, életének 73. évében el-
hunyt Felpéczi István, az ISD DUNAFERR Zrt. volt munkaügyi 
kapcsolatok és szociális főosztályvezetője. 

Felpéczi István 1965-ben öntőtechnikusi végzettséggel 
került a Dunai Vasműbe. A fiatal szakember szakmai életútja 
azonban nem ebbe az irányba vezetett: tizenegy évvel a vas-
műs munkába állása után a művezetői munkakörét feladva, 
ám továbbra is a „vasas családhoz” tartozva, szociális érzé-
kenysége és tenni akarása a szakszervezeti munka irányába 
vitte, így 1976-tól 1993-ig a DUNAFERR DV. Vasas Szakszer-
vezeti Szövetségnél dolgozott. Ez alatt az időszak alatt a mun-
kaügyi kapcsolatok terén nagy szakmai tapasztatot és rutint 
szerzett, így nem volt meglepő, amikor az újonnan megala-
kult DUNAFERR Acélművek Kft. személyügyi szervezetének 
állományába kapott felkérést, és 1993. július 1-jétől jöve-
delempolitikai irodavezetőként részt vett a Kft. személyügyi 
rendszerének, szervezetének kialakításában, a személyzeti 
munka megalapozásában. Az ezt követő mintegy tíz évben 
megbízható szakmai munkájával jelentősen hozzájárult az 
Acélművek Kft. személyügyi tevékenységének igen magas 
szintre történő emeléséhez. A folyamatos szervezetfejlesz-
tés kapcsán új elvárások fogalmazódtak meg, így 2000-től 
munkaügyi főosztályvezetőként folytatta vezetői munkáját.

2003-ban, az Acélművek Kft. ISD DUNAFERR Zrt.-be tör-
ténő beolvadása jelentős változásokat hozott, a személyzeti 
feladatok ismét átstrukturálásra kerültek. Az új szervezet-
ben Felpéczi István munkaügyi kapcsolatok és szociális fő-
osztályvezetőként irányította a beolvadó társaságok kollektív 
szerződéseinek összehangolását, a szociális és egyéb jut-
tatások egységesítését, valamint a munkaügyi kapcsolatok 
koordinálását. A 2006. év végén úgy döntött, hogy nyugdíjba 
vonul. Teljesen nem szakadt el a DUNAFERR-től és a szoci-
ális tevékenységtől, hiszen évekig részt vett a Bonita Alapít-
vány munkájában, ahol a rászoruló munkavállalók és nyug-
díjasok támogatását továbbra is elkötelezetten segítette. 

Sajnos jött az ijesztő, rémisztő betegség, ami ellen nagy 
elszántsággal, akaraterővel, imádott családjának szerető 
támogatásával, sok éven át kitartóan küzdött.  

Az ISD DUNAFERR Zrt. humán szervezetének munkatársai 
mély fájdalommal gyászolják Felpéczi Istvánt, a vezetőt, kollé-
gát, barátot, aki mind szakmai szempontból, mind személye ál-
tal a vállalat személyzeti szakterületének meghatározó egyé-
nisége volt. őszinte együttérzésünket fejezzük ki a családnak. 

Felpéczi István hamvasztás utáni búcsúztatóját 2019. már-
cius 14-én tartották a dunaújvárosi temető ravatalozójában. 

Anna vegyészként végzett Sze-
geden, a József Attila Tudo-
mányegyetemen. Nem a „szél 
fújta” a Vasműbe ’83 júniusá-
ban, amikor még a környezet-
védelemről kevesebb szó esett. 
Egyenes oka volt választásának.

– Férjhez jöttem ide, a fér-
jem dunaújvárosi, kokszo-
lós a mai napig. Annak ide-
jén én a munkakörnyezeti la-
borban kezdtem. A munka-
helyi zaj, a megvilágítás, a klí-
majellemzők, a légtér vegyi- és 
porszennyezettségének mé-
résével foglalkoztunk. Munka 
mellett szereztem környezet-
védelmi szakmérnöki diplo-
mát a Budapesti Műszaki Egye-
temen 1988-ban. 1992-től a 
Qualitest Kft.-nél környezet-

védelmi vizsgálatokat végez-
tem. Innen kerültem közel húsz 
éve a vasmű környezetvédelmi 
szervezetéhez, ahol a törvényi 
előírásoknak való megfelelés 
biztosítása a fő feladat. 

Nehéz téma a környezetvéde-
lem a Vasműben, komoly, meg-
oldandó problémákkal. Az utób-
bi években a működési környe-
zet is megváltozott, megszűnt az 
önálló minisztérium, szétapró-
zódott a hatóság, közben szigo-
rodtak a követelmények.

Azt hiszem, a természetem-
hez jól illeszkedik a feladatom, 
küzdő típus vagyok. Egy válla-
lat számára a környezetvéde-
lem nagy teher, hisz olyan költ-
ségekkel jár egy-egy fejlesztés, 
beruházás, amelyeknek di-

Régi vasműsök a Nagyolvasztó-
hoz kötik a személyét, nem vé-
letlenül, hiszen sokáig dolgozott 
ott. Beszélgetésünk közben az is 
kiderül, hogy 2001-ben már ka-
pott hasonló elismerést, ami ak-
kor egy kohóátépítéshez kap-
csolódott. Ez a jelenlegi más: 
több év, pontosabban évtized 
munkáját összegezi.

László a Bánki Donát Szak-
középiskolában érettségizett, 
majd felvételt nyert a helyi fő-
iskolára. Tanulmányai meg-
kezdése előtt egy év katonaság 
következett előfelvételisként. 
Mérnöki tanulmányai alatt ipa-
ri hátterű képzés keretében 
két félévet töltött a gyárban. 
Brigádokhoz beosztva fizikai 
munkát végzett az első félévben 
mint leendő karbantartó mér-

nök, többek között a szerszám- 
és a lakatosüzemekben ismer-
kedett a gyakorlattal. A második 
ipari félévben diplomamunká-
ját a lakatosüzemben írta.1986 
márciusában friss diplomásként 
ugyanott kezdett dolgozni mint 
bevizsgáló lakatos.

– Akkoriban központosí-
tott volt a karbantartás, jártuk 
a vállalatot. Megismerhettem 
a berendezéseket, a vezető-
ket, a kollegákat. 1994-ben a 
háromhajós csarnokban in-
dult el az acélszerkezeti gyár-
tás. Toboroztak embereket az 
új területre, egy évet dolgoz-
tam ott. Aztán váltottam: a 
Nagyolvasztóműbe a gyártó-
mű akkori műszaki vezetője, 
Erőss Lajos invitálására men-
tem át 1995 márciusában. 

ARCOk

Nemrégiben az isD DuNAFERR kiváló Dolgozója lett 
kovács Anna, a Biztonsági és Védelmi igazgatóság 
környezetvédelmi főosztályának osztályvezetője.  
Nem téveszthető el a díjátadáskor készült  
csoportképen: egyedüli hölgy a díjazott férfiak között.  
szó szerint „nehéz” ipar a kohászat, kevés nő választja 
életpályának. 

szintén a közelmúltban vehette át az isD DuNAFERR 
kiváló Dolgozója kitüntetést Vékony lászló,  
a Beruházási és karbantartási igazgatóság beruházási 
projektirodájának szakértője. Méltatását olvasva 
öltönyös, elméleti szakemberre számíthat  
az idegen, miközben első munkanapjától kezdve 
munkásruhában végzi feladatait. 

10



rekt megtérülésük nincs – be-
szél Anna tárgyilagosan mun-
kájáról –, a főosztályon az egyes 
szakmai részterületeken önálló-
an dolgozunk, hozzám tartozik 
a levegőtisztaság- és a klímavé-
delem. Mindkét terület a figye-
lem középpontjában van, folya-
matosan kell keresni a jobbító 
megoldásokat. 

Azonban érzékelhető a fej-
lődés. Amikor idejöttem a vá-
rosba, az erőmű még szenet is 
tüzelt. Amikor kitettem az er-
kélyre levegőzni a kisfiamat, 
olajos vattával törölgettem le 
róla a pernyét. Időközben le-
állt a martinacélgyártás, zsákos 
szűrőt kapott az öntőcsarnok, 
elektrofiltert a tömörítő. Ezzel 
együtt vannak még teendőink.

Igencsak érdekes, ahogy köz-
vetlen tapasztalásokat hallok az 
emissziókereskedelmi rendszer 

gyakorlatáról, és nemcsak hí-
rekben olvasok távolinak tűnő 
megoldásokról. Hamar kiderül 
számomra, hogy Anna átlátja a 
gyár működését, mint egészet, 
és benne számos apró részle-
tet, amin változtatva javítható a 
környezet állapota. 

– A kollégáink értik, hogy a 
környezetvédelem, a klímavé-
delem a technológiával kezdő-
dik, a felhasznált anyagokkal, 
energiával. A nyomonkövetési 
rendszer, a visszacsatolás hasz-
nos a technológia, az energetika 
számára is. Megoldásokat csak 
együttműködve találunk.

Szóba hozom, hogy ilyen 
szakértelemmel, nőként miért 
maradt meg ilyen nehéz terepen 
ennyi ideig?

– Itt mindig van kihívást je-
lentő feladat. Úgy érzem, hasz-
nos munkát végzek.

A beszélge-
tésben elkalan-
dozunk a Vas-
műn túlra is:

– Szeretjük 
a természetet, 
sze retünk utaz-
ni, kirándulni, 
de nagyon sze-
retek olvasni is. 
Velünk egy lép-
csőházban la-
kik nyolcvan-
hét éves édes-
anyám, ha befe-
jezem az aktív 
munkát, majd 
vele is több időt 
töltök. Talán újra eljutunk szín-
házba, operába – beszél egy kö-
zelgő, következő életszakaszról, 
miközben megemlíti a fiát, aki 
a nagyvilágban követi a szülők 
műszaki pályáját. Mérnök-

fizikus, a Berkeley Egyetemen 
doktorált, most Hollandiában 
kutat.

Úgy tűnik tehát, esetükben a 
kiválóság családi vonás…

 K. É.        

Siker nehéz terepen
 KIVáló KOllégáINK

Mérnök munkásruhában
 KIVáló KOllégáINK

Nagyolvasztós voltam húsz 
éven át, ebből körülbelül tizen-
öt évet műszaki osztályvezetői 
beosztásban töltöttem. Voltak 
nehezebb időszakok a folyé-
kony fázis jövőjét tekintve, de 

mindig átlen-
dültünk eze-
ken. Eddigi ak-
tív éveimben 
hat kohóátépí-
tésben vehet-
tem részt. Nem 
pár hónapos 
munkák voltak 
ezek, a stra-
tégiai döntést 
követően más-
fél-két évig tar-
tott az előké-
szítés. Sok em-
berrel találkoz-
hattam a beru-
házások alatt, 

mindenkitől „ellestem” vala-
mit. Mindig is a feladatok gya-
korlati oldalát fogtam meg. 
Visszatekintve úgy látom, hogy 
amikor egy kicsit egysíkúvá 
vált volna a napi munka, min-

dig jött egy kihívást adó új fel-
adat. Az ember észre sem veszi, 
és elmennek az évek. Igazából 
megbecsültek, jó közösség-
ben lehettem, rengeteg dolgot 
tanultam.

2014-ben átszervezték a be-
ruházási területet a DUNA-
FERR-nél, ma már szerveze-
tileg máshova tartozom, de a 
munkám egy része továbbra 
is a Nagyolvasztóműhöz kap-
csolódik. De átjárok más te-
rületre is, nyáron fejeztem be 
az Acélműnél két munkát, ha-
marosan a Szállítóműnél in-
dul egy projektem. Úgy ér-
zem, megtaláltam a Vasműben 
a helyem, elfogadtak a kollé-
gák is. Sokat köszönhetek a la-
katosüzemnek, ahol a kezde-
ti lépéseimet egyengették, és a 
Nagyolvasztóműnek, ahol szak-
mailag kiteljesedhettem.

A családról folytatjuk a szót:
– Édesapám is műszaki em-

ber volt, én is azzá lettem, a lá-
nyaim közül a fiatalabb vit-
te tovább ezt a vonalat: gé-
pészmérnök a Richter Gedeon 
Gyógy szergyárban. A nagyob-
bik lányom a Semmelweis 
Egyetemen tanít. A kisebbik a 
telefonos, számítógépes, ka-
lapácsos ember, a nagyobbik a 
gondolkodó – mosolyodik el 
László. 

Megkér, írjak arról is, hogy 
szenvedélyesen szereti a spor-
tot. Valamikor focizott, edző-
ként utánpótlást nevelt a kulcsi 
csapatnál. Szó szerint szögre, a 
garázsajtóra akasztotta öt éve a 
stoplis cipőjét. Azóta a lelátó-
ról figyeli a megyei mérkőzése-
ket, és szurkol a városi hokisok-
nak is.

 K. É.                                                               
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Vaskó István
1948–2019

Újabb veszteség érte az ISD 
DUNA FERR közösségét: életének 
71. évében elhunyt Vaskó Ist-
ván, az Acélmű FAM-üzemének 
nyugalmazott üzemvezető-helyet-
tese. 

A család harmadik gyermeke-
ként, 1948-ban született Szabad-
szálláson. 1963-ban a Kerpely 
Antal Technikumba jelentkezett, 
és öntőtechnikusként, jó ered-
ménnyel végzett 1967-ben. A Du-
nai Vasmű öntödeüzemében 1967. 
szeptember 19-én állt munkába 
öntő besegítőként. 1967-69 közöt 
katonai szolgálatot teljesített, ahol 
kétszeres Kiváló Katona címet is 
kapott. 1971-73 között az acélfor-
mázó munkakört töltötte be. 1973. 
november 29-én került az Acélmű 
FAM-üzeméhez, mint öntő, 74-től 
már kormányos, 79-től művezető, 
81-től pedig már mint FAM-fő-
művezető dolgozott. A FAM ter-
melésvezetője volt négy évig, majd 
1989-től a 2007. év végéig, koren-
gedményes nyugdíjba vonulásáig 
üzemvezető-helyettesként vett 
részt az üzem irányításában. Vas-
kó István a Kiváló Dolgozó címet 
munkája elismeréseként hétszer 
is megkapta szeretett munkahe-
lyétől.

Feleségével, aki szintén vasműs 
volt, 1971-ben találkoztak, majd 
házasságukból három gyermekük 
született: Erika, István és Csaba.

Vaskó István szellemisége, em-
bersége és emléke még sokáig ott 
marad kollégái szívében. Szemé-
lyében egy jóindulatú, segítőkész, 
jó humorú, alapos és felkészült 
szakembertől, egy roppant jó me-
móriájú technológustól, a munka-
helyéhez erősen kötődő, igaz em-
bertől búcsúzunk.

Az iskolapadban töltött 
időszakunkban hányszor  
hangzott el mentségünkre 
 – a magunk vagy mások szájából 
– az a mondat, hogy  
„Pedig én annyit tanultam!” 
Párhuzamot vonva a munka 
világában ezzel az állítással, 
hányszor védekeztünk azzal,  
hogy „Pedig én mennyit 
dolgoztam!” Miközben valami 
mégis hiányzik  
az eredményességhez.

A hatékonyság növeléséhez gyakorta 
hivatkozási alapul szolgál „A két favágó 
esete” című tanmese. Nagyjából hason-
ló, de más-más következtetéseket fogal-
maznak meg e történet kapcsán. Például 
azt a közmondást, hogy „Többet ésszel, 
mint erővel!” Vagy azt, hogy: „Használd 
a fejed, mielőtt valamihez hozzákezde-
nél!” Szakmai nyelven pedig így is han-
gozhat a tanulság: „A sikerhez vezető 
úton saját magunk fejlesztése, képzése 
ugyanolyan fontos, mint a kitartó, ke-
mény munka.” Ebben a történetben va-
lójában ennél többről van szó. Mielőtt 
azonban tovább kalandoznánk a követ-
keztetések sokféleségében, íme, a hivat-
kozási alapul szolgáló történet:

„Az erdőben egymás mellett dolgozott 
két favágó. A fák törzseinek hatalmas 
volt az átmérője. Sokat kellett dolgozni-
uk a fakitermeléssel. Mindketten egyfor-
mán jól kezelték a fejszét, de a munka-
módszerük nem egyezett. Az első kitar-
tó munkával vágta a fába a fejszét, egyi-
ket a másik után. Ritkán és akkor is csak 
rövid szünetet tartott. A másik favágó 
óránként megpihent. Naplementekor az 
első favágó csak a munka felét végezte 
el. Izzadtan és fáradtan tette le a szer-
számot, szinte teljesen kimerült. A má-
sodik, hihetetlen, de befejezte a munkát. 
Egyszerre kezdték a favágást és a fák is 
nagyjából egyformák voltak. Az első fa-
vágó nem hitt a szemének: – Nem értem 
a dolgot – mondta. – Minden órában ki-
adós pihenőt tartottál, és mégis előbb-
re vagy. – Igen, láttad, hogy minden órá-

ban megálltam pihenni. Amit viszont 
nem láttál, az az volt, hogy a szünetet 
arra is felhasználtam, hogy megélezzem 
a fejszémet – mondta a másik favágó.” 

Az izzadsággal járó, nagy erőkifejtés-
sel végzett munka nem minden esetben 
egyenlő a hatékony munkavégzéssel. A 
hatékonyság más képességeket feltéte-
lez: a fizikai jellegű tevékenység eseté-
ben és mást a kutató-fejlesztő jellegű-
nél. Ez utóbbinál a legfontosabb krité-
riumok a kreativitás, a képzelőerő, az 
úgynevezett gyermeki kíváncsiság. A 
tömeggyártások esetén a szervezettség, 
a mozdulatok tervszerűsége, az ügyes-
ség, illetve a tartós koncentrálóképes-
ség elengedhetetlen, bár ezeket a tevé-
kenységeket egyre inkább kiváltja a ro-
bot-technika alkalmazása. 

A hatékonyság növelésének aláb-
bi tippjei mindenképpen hasznosak és 
megfontolandóak lehetnek számunkra: 
•	 Szorgalmazd	 a	 személyes	 egyezteté-

seket, annak ellenére, hogy sokszor 
egyszerűbbnek tűnik gyorsan megír-
ni egy e-mailt.

•	 Iktasd	 ki	 a	 zavaró	 tényezőket!	 Elég	
naponta háromszor ellenőrizni a be-
érkező e-maileket. 

•	 Tarts	10	percnél	nem	hosszabb	talál-
kozókat a napi feladatok átbeszélésé-
re.

•	 Egy	 feladatra	 koncentrálj!	 Az	 össze-
szedettség és az erősebb fókuszálás 
miatt gyorsabban és eredményeseb-
ben haladsz a munkával.

•	 Tanulj	meg	nemet	mondani!	Például	
a be nem tervezett találkozóra, he-
lyette beszéljetek meg egy későbbi 
időpontot. 

•	 Tervezz	előre,	de	légy	rugalmas!	Vál-
tozások mindig előfordulnak, adód-
nak sürgős helyzetek.

•	 Hagyd abba! (Jelölj ki magadnak a 
hónapban egy napot, amikor abba-
hagyod a munkát és kiszakadsz a 
mókuskerékből. Próbáld kitalálni, 
hogyan viheted előre a munkádat/
vállalkozásodat.)

Szente Tünde

MuNkAPsZiCHOlóGiA

A hatékonyság  
emberi tényezői

 A KéT FAVágó ESETE
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élénk érdeklődéstől 
kísérve január elején 
rendezték meg az 
isD DuNAFERR Zrt., 
a Dunai Vasmű Vasas 
szakszervezeti Bizottság 
és további támogatók 
szerepvállalásával a XVii. 
Carissa kupát. A kispályás 
nemzetközi labdarúgótorna 
elindításának és sikerre 
vitelének történetéről 
beszélgettünk tóth 
imrével, a Carissa 
sportegyesület elnökével.

Mielőtt azon-
ban az egyesület 
mögött hagyott 
bő évtizedre tér-
nénk rá, már be-
szélgetésünk ele-
jén kiderül, hogy Imre édesapja 
bányász volt, aki Tatabányán ta-
nult, majd Ajkán helyezkedett 
el. Imre a Zala megyei Nován 
született, Ajkán végezte alap- 
és középfokú tanulmányait, gé-
pész üzemmérnök bátyja invitá-
lására került Dunaújvárosba és 
a Vasműbe, 1990-ben. Amikor a 
futballt abbahagyta, Nyikes Csa-
ba gyárvezető javaslatára foly-
tatta tanulmányait. A Dunaúj-
városi Főiskola kommunikáció 
és médiatudomány szakán el-
végezte az üzleti kommuniká-
ció szakirányt. Ezt követően a 
Szent István Egyetem Gazda-
ság- és Társadalomtudományi 
Karán emberi erőforrás tanács-
adó diplomát szerzett. Jelen-
legi beosztásában az ISD DU-
NAFERR Zrt. Hideghengermű 
Hőkezelő üzem műszakvezető-
jeként dolgozik. 

A futball végigkísérte pá-
lyáját, igazolt játékos 1979-ben 
lett, csapatával NB II-es szint-
re jutottak fel. Néha még ma is 
beáll, de már abbahagyta az ak-
tív játékot. Annál nagyobb ak-
tivitást mutat a kispályás lab-

darúgótornák szervezésében. 
A Dunaújvárosi Labdarúgó 
Szövetség elnökségi tagjaként 
a társadalmi kapcsolatokért fe-
lel, a társadalmi felelősségválla-
lás mentén. 

Tóth Imre 2013 óta a Carissa 
SE elnöke. Az egyesület 2008-
ban alakult meg hivatalo-
san, azonban már jóval koráb-
ban megkezdte tevékenysé-
gét Petrás Gábor és Arth Imre 
vezetése alatt: – A Carissa 
Sportegyesület és a Dunaferr 
kispályás labdarúgócsapat egy-
más mellett létezett, olyannyira, 
hogy ellenfelek voltak – meséli. 
– Arth Imre és Petrás Gábor egy 
nagyszerű focicsapatot hoztak 
létre, amelyik felvette a Carissa 
virágüzlet nevét. A kétezres 
évek elején még csak bontogat-
ta szárnyait ez a kispályás lab-
darúgócsapat, később már szár-
nyalt. Kupákat nyertek, és a csa-
pat jó szereplése arra inspirálta 
őket, hogy ezen a néven, továb-
bi sportsikerek reményében, in-

dítsanak el egy sporteseményt. 
Az Arany János Általános 
Iskolában meg is rendezték az 
első Carissa Kupát 2003-ban, 
hat csapat részvételével. A tor-
na évről évre szép lassan fejlő-
dött, miközben a kispályás gár-
da egyre erősebb lett, és sport-
egyesületté alakultak. A bajno-
ki cím elvesztése azonban meg-
törte a kezdeti lendületet. Végül 
ottmaradt a sportegyesület csa-
pat nélkül, a Carissa Kupák 
azonban szépen mentek tovább 
a maguk útján. Mindeközben a 
Dunaferr kispályás labdarúgó-
csapata egyre inkább „feljött”. 
2013 környékén jutottunk arra 
az elhatározásra, hogy sport-
egyesületet kellene alapíta-
nunk, ehhez meg is tettük az 
első lépéseket. A Dunaújvárosi 
Labdarúgó Szövetség főtitkárá-
val, Petrás Gábor barátommal 
együtt dolgoztunk, s hallott a 
szándékainkról. Fuzionáltunk, 
a már bejegyzett Carissa SE át-
vette a Dunaferr csapatát. Úgy 

gondoltam, hogy bekapcso-
lódom a Carissa Kupák szer-
vezésébe, népszerűsítésébe is. 
Elhatároztuk, hogy a követ-
kező kupa bevételeiből támo-
gatjuk Dunaújváros valameny-
nyi óvodáját, ezért meghirdet-
tük az „Adok egy labdát” akci-
ót. Mindjárt az első évben hat-
százötvenezer forintot szedtünk 
össze. A csapat is szépen fejlő-
dött, 2015-ben már tizennégy 
trófeát gyűjtöttünk be. A jóté-
konysági tevékenységünk or-
szágosan is elismertté vált, amit 
igazol a mind több felajánló és 
támogató. A DUNAFERR Zrt. 
főtámogatói szerepvállalását dr. 
Sevcsik Mónikának és a cég ve-
zetőinek ezúton is nagyon kö-
szönjük! Az élet igazolta, hogy a 
Carissa SE jó úton jár. Az a ren-
geteg visszajelzés, gratuláció, 
amivel illetik a tevékenységün-
ket, arra inspirál, hogy tovább 
vigyük és még magasabb szint-
re emeljük a munkát.

Szente Tünde

sPORt

Jótékony célú sportrendezvények 
a Carissával

 EgyRE TöBB FElAJáNló éS TáMOgATó

A Dunaferr Vasas kispályás labdarúgó csapata
Álló sor jobbról-balra: Tajti Bence (kispályás magyar válogatott), Vajai Viktor, Horváth Csaba (vezetőedző), 
Vincze Dezső, Sós Márkó (a Magyar Kispályás Válogatott csapatkapitánya), Fülöp Noel, Tóth Imre 
(csapatvezető). Első sor: Németh Tamás, Kubicza patrik, Bogáti péter, Rajz Miklós (kispályás magyar 
válogatott), gerebenics Norbert, ponczok Csaba (kispályás magyar válogatott).  
pályára lépett még: Soltész István (kispályás magyar válogatott) és Soltész Dominik.
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sPORt

Magazinunkban az elmúlt 
hónapok során a Dunaferr 
sE szakosztályainál 
érdeklődtünk az aktuális 
történésekről. Ezúttal  
a sportegyesület 
birkózószakosztályának 
elnökével, Pintér Attilával 
értékeltük 2018-as évet és 
előre tekintettünk az idei 
esztendőre.

– Még 2016-ban, a birkózó-
csarnok átadásakor megfogal-
maztuk, hogy szeretnénk a volt 
iskolaépületet teljesen belak-
ni. Akkor még csupán a legalsó 
szintet vettük birtokba, ez alap-
vetően biztosította a helyi és a 
régiós edzések, képzések lehe-
tőségét. Tavaly a második szint 
került sorra, ahol egy új birkó-
zóterem és további szociális he-
lyiségek létesültek. Így a három 
szintből kettő elkészült, ezzel 
tovább bővültek a lehetősége-
ink. Nagyobb területen nagyobb 
létszámban tudtunk edzeni, de 
a képzések tekintetében is elő-
reléptünk, nagyobb lélekszá-
mú és komolyabb képzéseket 
tudunk tartani, mind a sporto-
lóknak, mind az edzőknek és a 
bíróknak egyaránt. Infrastruk-
turálisan nagy fejlődésen ment 
át a Gurics György Birkózócent-
rum, amire szükség is volt, mert 
a Dunaferr szakosztálya régiós 
kiemelt szakosztály, ezért több 
megyét átfogó feladat hárul 
ránk. Idén az utolsó szintet is 
befejezzük. Pályázatokon meg-
nyertük a befejezéshez szük-
séges forrásokat. A felső szin-
ten már nemcsak birkózótermet 
alakítunk ki, hanem szociális 
helyiségeket, pihenőhelyisége-
ket is. Így alkalmas lesz az épü-
let arra, hogy olyan edzőtáboro-
kat tartsunk itt, ahol a pihenés, 
rekreáció megoldhatóvá válik. 
Ezzel az egykori általános isko-
lából egy olyan komplexumot 
sikerül véglegesen kialakítani, 
amelyben ugyancsak a képzési, 
oktatási jelleg dominál, bár kis-
sé más jelleggel.

Szélesedő kapcsolatok
– Bővültünk az intézményhá-
lózat tekintetében is. Az Arany 

Magyarország legnagyobb 
céges sportrendszerében 
634 vállalat csapata van 
jelen, és több mint  
18 000 játékost számlál  
az Üzleti liga bajnokságok 
résztvevőinek tábora. 

Mindig kiemelkedő sportese-
ményt jelentenek az egynapos 
kupák. Március 9-én Székes-
fehérváron rendezték meg a 
Tavaszi Indoor Üzleti Kupát, 
amelyek remek játékkal nyert 
meg a DUNAFERR csapata. 

Az ország minden részéből 
érkeztek csapatok a torna hely-
színére, a Főnix Gold FC sport-
csarnokába. Többek között 
Nagykanizsáról, Tarnaméráról, 
Tatabányáról, Budapestről. 
A „nagyágyúk” közül ott volt 
a Magyar Posta Zrt. és a Vo-
dafone Magyarország Zrt. 
gárdája is.

A DUNAFERR kispályás csa-
pata az „A” csoportban kezd-
te meg a küzdelmeket és maga-
biztos sikerrel indított, hiszen a 
Tolnáról érkező Fastron Group 
együttesét 6:0 arányban győz-
te le. A folytatásban a már lé-
nyegesen óvatosabban játszó, 
leginkább a védekezéssel törő-
dő bajai AXIÁL volt az ellenfél, 
amelynek 3-szor sikerült beven-
ni a kapuját. (3:0) Következett 
a legutóbbi Üzleti Liga-győztes 
HYDRO Székesfehérvár, akik-
nek 5 gólt lőttek Somogyi Jenőék 
és egyet sem kaptak. 

A csapat továbbléphe-
tett a legjobb nyolc alakulat 
közé, ahol az elődöntőbe jutá-
sért a Káta CNC Kft. legyőzé-
sén át vezetett az út. Az újvá-
rosiak meg is tették ezt a fon-
tos lépést, hiszen újabb 3 gólt 
szereztek és a hálójuk ismét 
érintetlen maradt. 

Az elődöntőben óriási csata 
alakult ki mindkét ágon. A DU-
NAFERR azzal a Nilfisk Gro up-
pal találkozott, amely ellen leg-
utóbb, 2017-ben alulmaradtak. 
Most azonban. ha csak bünte-
tőkkel is, de sikerült felülmúlni 
a Zala megyeieket és várhatták 
az aranycsatát. 

A döntőben a megyeszékhely 
alaposan megerősített csapata, 
a DENSO várt a mieinkre. Ez a 
csata 1:1-es döntetlennel végző-
dött, de büntetőrúgásokkal itt is 
jobbnak bizonyult a Vasmű csa-
pata, hiszen Elter Zoltán három 
alkalommal is mattolta a fehér-
váriakat, míg a játékosaink sorra 
értékesítették a heteseket.

Az eredményhirdetés remek 
hangulatát tovább növelte, hogy 
Elter Zoltán, a DUNAFERR ka-
pusa lett a torna legjobb hálóőre, 
míg Rajz Miklós a „bronzcipős” 
a mesterlövészek mezőnyében.

Fényes DUNAFERR-
siker az Üzleti Kupán

 ORSZágOS KISPályáS lABDARúgóTORNA

A DUNAFERR csapata: Hátsó sor: Bolygó Sándor (technikai vezető), Zemankó Zoltán, Horváth Caba 
(vezetőedző), Hatvany Attila, Nagy Márk, Kubicza patrik, petrás gábor (menedzser), Bába Mihály (gyúró)  
Első sor: Tóth Imre (csapatvezető), Sós Márkó, Somogyi Jenő, Rajz Miklós, Elter Zoltán, Freud Krisztián.
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és a Petőfi iskolában, vala-
mint Enyingen, Lajoskomá-
romban, Mezőfalván, Nagyve-
nyimen és Kulcson zajlottak 
birkózó képzéseink, de tavaly 
sikerült szerződést kötnünk a 
Dózsa iskolával is. Az óvodai 
tagintézményekben szintén je-
len vagyunk, mert minél kisebb 
korban szeretnénk megismer-
tetni a gyermekekkel ezt a szép 
sportágat.

Szakembergárdánk stabil. 
Törekszünk rá, hogy olyan szak-
edzőket neveljünk ki, akik kap-
csolódtak a sportághoz, akik 
valamikor ugyancsak birkóz-
tak. Ennek megfelelően több fi-
atal edzőnk, egykori sportolónk 
szerzett az elmúlt évben edzői 
képesítést. A jelenlegi edzői 
gárdával a fenn vázolt struktú-
rát le tudjuk fedni, ami tagoltsá-
ga miatt szervezett koordináci-
ót igényel.

Pénzügyileg szintén sta-
bil a szakosztály működése. 
Ennek hátterét az állami támo-
gatásokból és a szponzorok ál-
tal tudjuk biztosítani. Fő tá-
mogatónk Dunaújváros MJV 
Önkormányzata és az ISD 
DUNAFERR Zrt., de a Magyar 
Birkózó Szövetség és a DAK 
Acélszerkezeti Kft. is kiemelt 

támogatónk. Mellettük szeren-
csére több kisebb szponzor áll 
mellettünk. És ugyan nem va-
gyunk elégedetlenek, de szíve-
sen bővítenénk még támogató-
ink sorát.

Fiatal reménységek
– A szakosztályunk fő profilja 
az utánpótlásnevelés. Jelen pil-
lanatban nyolcszáz gyermek áll 
kapcsolatban a birkózással, rész-
ben a csarnokon, részben a tag-
intézményeken keresztül. Eb-
ből a szempontból megfelelően 
teljesítjük az elvárásokat. Ver-
senyzőink folyamatosan részt 
vesznek területi és országos baj-
nokságokon, és komoly sikere-
ket érnek el. Nagy reménysé-
günk Nyikos Veronika, aki már 

nemzetközi szinten, Európa-baj-
nokságon is megmérettette ma-
gát serdülő korosztályban, illetve 
Sallai Sándor, aki több aranyér-
met szerzett a diák korcsoport-
ban. Ők voltak a tavalyi év legna-
gyobb felfedezettjei.

Annak idején, 2006-ban vá-
laszút előtt álltunk. Nehéz hely-
zetben volt a szakosztály. Rossz 
anyagi körülmények, lerobbant 
birkózócsarnok, gyenge után-
pótlás, és fogyatkozó sporto-
lói állomány jellemezte. Két le-
hetőségünk volt, az első, hogy 
sok pénzt szerezve idecsábítunk 
neves versenyzőket, vagy má-
sik lehetőségkét elkezdünk elöl-
ről építkezni. Végül az utóbbi, 
hosszabb távú lehetőség mellett 
döntöttünk. Szisztematikusan 
építkezve, a helyi fiatalokra ala-
pozva újjáépítettük a birkózók 
bázisát.

Tudatos 
utánpótlásnevelés
Kiemelt támogatásban része-
sült a Dunaferr Sportegyesület 
ebben az évben, és ebből a bir-
kózók is részesülnek, s ehhez 
különböző feladatok kapcsolód-
nak. Az idei év nagy feladata, 
hogy a felnőttek mezőnyében 
előrébb lépjünk. Ennek szelle-

mében szerződtettünk olyan ju-
nior és U23-as korú verseny-
zőket, akik hetente lejárnak 
hozzánk edzeni, a mi szakmai 
útmutatásaink alapján készül-
nek, és az országos versenye-
ken – a felnőttek között is – a 
mi színeinkben lépnek fel. Velük 
megerősödve az a célunk, hogy 
visszakerüljünk az NB I-be. Egy-
szer, pár éve sikerült már ez, de 
akkor hat tehetséges fiatal mel-
lett veterán versenyzők alkot-
ták a csapatot. Sajnos, ez hosszú 
távon nem volt tartható. Meg-
felelő perspektíva nélkül a fia-
talok abbahagyták a birkózást. 
Pedig a felnőttcsapat eredmé-
nyessége fontos a fiataloknak, 
hiszen számukra plusz motivá-
ciót jelenthet a „nagyok” sikere. 
Szeretnénk az országos ranglis-
tán a 26. helyről előrelépni a 20. 
helyre a száz fölötti rangsorban. 
Ugyancsak fontos feladat az iga-
zolt versenyzők számának nö-
velése. A merítési forrásunk 
nagy, de tudatos munka szük-
séges ahhoz, hogy versenyzőket 
faragjunk a gyerekekből. A távo-
labbi célunk pedig az, hogy sta-
bil működés mellett stabil után-
pótlásból válogatott sportolókat 
neveljünk.

Szóládi Zoltán

Az első osztály a cél!
 IDéN BEFEJEZőDIK A BIRKóZóCENTRUM FEJlESZTéSE

A jövő apró reménységei Kiss Károly és Dudás györgy edzőkkel

pintér Attila
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HíREk

Üzemi mentők:  
 4-104

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

Üzemi tűzoltóság:  4-410
Központi diszpécser:  13-11

Biztonsági Igazgatóság  
diszpécserközpont: 

26-07, 11-79
Tudakozó: 9

FONtOs iNFORMáCiók Véradás
A dunaújvárosi véradás 
egyik fő bázisa hagyomá-
nyosan az ISD DUNA-
FERR, ahol legközelebb 
március 26-án a Gyár-
tó Egységnél várják a vér-
adókat 8-11 óráig. A szer-
vezők kérik a véradókat, 
hogy fényképes igazol-
ványt és tajkártyát vigye-
nek magukkal.

Ballag már 
a vén diák…
Szó szerint értelmezték az is-
mert dalban szereplő fél-
mondatot a Széchenyi István 
Gimnáziumban 50 éve érett-
ségizettek. Kezdeményezték a 
gimnázium jelenlegi vezetésé-
nél, hogy újra részesévé szeret-
nének válni ennek az élmény-
nek, s bár nem sétálnának 
végig a feldíszített termeken, 
de egy kis vonulással, egy em-
lékidéző osztályfőnöki órával, 
együtt ünnepléssel jelen len-
nének. Kezdeményezésükre 
az iskola nyitott volt. Így szere-
tettel várják a „véndiákokat” a 
május 3-án, délután négy óra-
kor kezdődő ballagásra. A dí-
szített teremben Takács Lász-
ló, ez alkalomra megbízott, 
ideiglenes „osztályfőnök” fo-
gadja 15:30 órától a gimnázi-
umtól ötven éve búcsúzott, ré-
gebb óta fiatalokat. A ballagási 
ünnepség ezúttal is a 12. év-
folyam búcsúztatása lesz, de 
emléklappal megemlékeznek 
a régi diákokról is. Szeretné-
nek névre szóló emléklapot 
átadni számukra. 

Kérünk mindenkit, aki 
ötven év után újra ballag-
na, találkozna egykori diák-
társaival, tanáraival, szíve-
sen látogatna iskolájába, je-
lentkezzen Balogh Bélánál 
– 06 (20) 947-4286 vagy 
a 06 (25) 742-858 –, illet-
ve Bardócz Erzsébetnél – 06 
(25) 740-072. 

A Fémbevonómű közelgő, ősz-
szel kezdődő kapacitásnöve-
lő beruházásának kapcsán feb-
ruár végén a németországi 
Essenbe, az LOI Tenova céghez 
látogatott a Beruházási Igazga-
tóság és a Fembevonómű szak-
embereinek egy csoportja. A 

kivitelező céggel történt egyez-
tetés során az alaptervezési fá-
zis nyitott kérdéseit zárták le. 
Most kezdődik a részletes ter-
vezés időszaka, a beépíten-
dő berendezések gyártásának 
megkezdése pedig nyár elejére 
várható.

Március 9-én 37. alkalommal rendezték meg Bátaszéken az idősödő 
labdarúgók teremtornáját, a Kakas Kupát az 55 év feletti korosztály 
részvételével. A Kohász-fiúk a Bóly, majd a Siófok legyőzésével kerültek 
a döntőbe. A másik ágon a békéscsabai együttes a Komló és a Bátaszék 
elleni siker után lett a finálé résztvevője. A döntő a küzdelmes játékot 
követően 1-1-re végződött, így 3-3 büntetőrúgás következett, amelyet a 
Kohász 2-1 arányban megnyert, és ezzel sokadszorra kupagyőztes lett. 
Az újvárosiak legeredményesebb játékosa 3 góllal Miskovicz Bálint lett, a 
torna legjobbja címet a szintén Kohász-játékos Jakab Elek nyerte el. 

A DUNAFERR Ifjúsági 
Szervezet tavaszi–
nyári utazási ajánlatai

•	 április 13. 
 kittsee csokigyár-Győr-

Dévényi vár
 1 napos kirándulás, idegen-

vezetéssel. Részvételi díj: 
6700 Ft/fő + 4 euró belépő

•	 április 27. 
 Nyíregyháza állatkert
 1 napos kirándulás, idegen-

vezetéssel. Részvételi díj: 
7600 Ft/fő + belépő

•	 április 29.-Május 2. 
 Mostar-Medjugorje-Eszék
 4 nap, 3 éjszaka szállodá-

ban, reggelivel, vacsorával, 
idegenvezetéssel. Részvételi 
díj: 22.000 Ft/fő + 70 euró

• 
Az utazásokra jelentkezni  

a DuNAFERR ifjúsági szervezet 
irodáján lehet. 

további részletek  
a www.ifi.hu oldalon.

Egyeztettek  
a beruházásról

Tisztelt Munkavállalók!
Személyi jövedelemadójuk

1%-át,
amennyiben erre még lehető-

ségük van, kérjük, ajánlják fel a
DUNAFERR „Foglalkoztatásért”

Acélalapítvány
részére.

Ezzel mindenképpen hasznos 
célt támogatnak és segítik az 

Alapítvány működését is.
Az alapítvány adószáma:

18482753-1-07
Elérhetőségek:

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

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