
Válság az európai acélpiacon
Nyílt levélben fordult az európai acélipar 45 tagjának vezér-
igazgatója a tagállamok állam- és kormányfőihez, valamint 
az Európai Unió illetékes szerveihez. Az aláírók – köztük 
Evgeny Tankhilevich, az ISD DUNAFERR cégvezetője –, kérik 
az illetékes döntéshozókat, hogy sürgős közbeavatkozásuk-
kal segítsenek kezelni azokat a piactorzító hatásokat, ame-
lyeket az Egyesült Államok által az acélimportra kivetett és 
2018-óta érvényben lévő vámok eredményeként az Unióba 
terelt acél okoz.

3. oldal

Vasas- és Kohásznap
Július 12-én ismét Vasas- és Kohásznapra várja a vállalat 
a munkavállalókat és családtagjaikat, barátaikat, immár 
negyvenkettedik alkalommal. A színvonalas programban 
idén is közkedvelt előadók koncertjei, különleges műsorele-
mek és meglepetések is szerepelnek. Útjára indul a nosztal-
giavonat is, amellyel az előzetesen jelentkezők Budapestre 
utazhatnak, vagy gyári körutazáson vehetnek részt.

4. oldal

Hatvanöt éves az Acélmű
Az OMBKE Vaskohászati Szakosztályának Dunaújvárosi 
Szervezete a május 30-án megrendezett klubnapján emlé-
kezett meg az Acélmű hatvanöt éves jubileumáról. A jeles 
dátum alkalmából köszöntőt mondott Gyerák Tamás főmér-
nök, az Acélmű gyárvezetője, a szakmai előadást Mihalik 
Sándor üzemgazdasági vezető tartotta. Az 1954-től napja-
inkig elvégzett fejlesztések főbb mozgatórugói a termelés 
növelése, aminőségjavítás, a biztonság fokozása és a fizikai 
munka arányának csökkentése voltak. 

9. oldal

Képzőművészek munkásruhában
Ismét fogadta az ISD DUNAFERR Zrt. a Dunaújvárosi Acél-
szobrász Alkotótelepet május második felében. Négy mű-
vész élt a lehetőséggel, hogy ezúttal a gyári műhelyekben, 
mint alkalmi műtermekben alkothasson. Érdekes kaland és 
tapasztalatszerzés volt mindenki számára az üzemekben 
dolgozó munkásokkal közös alkotási folyamat.

10. oldal
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Május elsejétől új 
biztonsági és védelmi 
igazgató dolgozik az isD 
DuNAFERR Zrt.-nél: a 
nyugdíjba vonult kljucskin 
szergej helyét szilas 
Cecília vette át. Az igazgató 
asszony diplomáciai és 
államigazgatási pályát 
követően kezdte meg 
munkáját a vállalatnál. 

Szilas Cecília közgazdász és sino-
lógus (kínai nyelvi bölcsész) dip-
lomával 2008-ban helyezkedett 
el hazánk pekingi nagykövetsé-
gén. Szakterülete a tudomány, a 
technológia és az innováció volt, 
így az ipar területén is széles 
körű jártasságot szerzett a ke-
leti régióban. Végigjárva a dip-
lomáciai ranglétra fokozata-
it, többek között tudományos 
és technológiai attaséként dol-
gozott a követségen, majd 
2014-től Magyarország pekingi 

nagykövetévé nevezték ki. A dip-
lomáciai pályát követően, vissza-
térve Magyarországra a Külgaz-
dasági és Külügyminisztérium 
keleti kapcsolatok fejlesztésé-
ért felelős helyettes államtitkára 
volt, amelynek során szintén ér-
tékes szakmai kapcsolatokra tett 
szert. A kínai nyelv mellett ango-
lul, németül és spanyolul is be-
szélő szakember házas, egy gyer-
mek édesanyja.

Az igazgató asszony az első 
hetek „tanulási időszakát” kö-

vetően foglalta össze röviden a 
gyárról szerzett benyomásait:

– Miután mindig is érdekel-
tek a gyakorlati, kézzelfogha-
tó dolgok és az ipar területéről 
is nagyon sok ismeretet szerez-
tem az elmúlt évek során, nagy 
érdeklődéssel vártam az itteni 
munkám kezdetét. Számomra 
olyan volt a gyár az első na-
pokban, mint egy külön város, 
amelynek igyekszem megismer-
ni minden területét. A szakte-
rületen dolgozó munkatársak 
nyitottan fogadtak és igyekez-
tek mindenben segíteni az első 
napokban. A vezető kollégáim 
mindegyikére igaz, hogy nagy 
szakmai hozzáértéssel és elhi-
vatottsággal teszik a dolgukat. 
A gyárhoz való erős kötődés ér-
zékelhető a munkavállalók ese-
tében is, azt gondolom, hogy ez 
nagy érték egy vállalatnál.

Az igazgatóság szakmai 
struktúrája egy jól műkö-

dő rendszer, világosan látszik, 
hogy a DUNAFERR az általam 
eddig megismert vállalatok-
hoz képest is kiemelkedő mó-
don gondoskodik a munkavál-
lalók egészségéről és biztonsá-
gáról, olyan speciális progra-
mok révén is, amelyek abszolút 
egyediek, vállalatspecifikusak. 
Nyilvánvalóan ezt egy alapnak 
szeretném tekinteni a jövőt il-
letően, ahonnan csak a továb-
bi fejlődés irányába mozdulha-
tunk el. Számomra is elsődle-
ges kérdés a biztonság és a dol-
gozók egészsége. Éppen ezért a 
jövőben sem lazulhat a vállalat 
egyetlen területén sem a mun-
kafegyelem, sem a biztonság-
tudatosság. A célom a rendszer 
további erősítése és fejlesztése 
a munka- és egészségvédelem, 
a rendészet és katasztrófavéde-
lem, valamint a környezetvéde-
lem területén egyaránt. 

Sz. I.

Május 24-én megtörtént a 
Hideghengermű savregeneráló 
üzemében újabb 3 darab,  
150 köbméteres speciális savtároló 
tartály beépítése. 

A művelet ezúttal is látványos toronydarus 
emeléssel zajlott. Ezzel teljessé vált a tar-
tálypark, és befejeződött a gyártóműben 
még 2015-ben megkezdett, több szakaszban 
megvalósult tartálycsere-program. 

Mint azt Zombori Zoltán üzemviteli és 
karban tartás vezető tájékoztatójából meg-
tudtuk, a szakemberek azóta már elvégez-
ték a szükséges beüzemelési és lepróbálá-
si munkálatokat, feltöltötték a tartályokat, 
amelynek végeztével megkezdődhetett az  
új savtartályok próbaüzeme. 

Az új, Lengyelországban gyártott tar-
tályoktól legalább tizenöt éves élettarta-
mot várnak a szakemberek. A tartálytele-
pen jelenleg tíz savtároló tartály van be-
építve és használatba véve, ellentétben a 
termelés 2007-es beindulásakor alkalma-
zott nyolctartályos üzemmóddal. A koráb-
bi, olasz gyártmányú tartályok cseréjével 
párhuzamosan az újabb tartályok beüze-
melésére a pufferkapacitás növelése érde-
kében volt szükség, amelyet a pácoló sza-
kaszos működése indokol. A tartálycsere-
program még 2013-ban kezdődött meg az 
első savtároló cseréjével. 2016-ban, 2017-
ben és 2018-ban újabb 2-2 tartály cseréje 
került sorra, a mostani 3 új tartály beépíté-
sével vált teljessé a beruházás. 

Sz. I.

Új biztonsági és védelmi igazgató 
a DUNAFERR-nél

 ElSőDlEGES A BIZTONSÁG ÉS A DOlGOZóK EGÉSZSÉGE 

Helyükre kerültek az új savtárolók
 BEFEJEZőDöTT A TElJES TARTÁlypARK cSERÉJE A hIDEGhENGERMűBEN
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A tagvállatokat is érintő 
fontos kérdéskörről, 
a szakmai utánpótlás 
témájához kapcsolódó 
duális képzési 
rendszerről szervezett 
interaktív kerekasztal-
beszélgetést május 15-én 
a Magyar Vas- és Acélipari 
Egyesülés. 

Az információcsere a legin-
kább érintettek közreműkö-
désével valósulhatott meg, 
hiszen a rendezvényen je-
len volt Bihall Tamás, a Ma-
gyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara alelnöke, Bocz 
András, a DUNAFERR La-

bor Nonprofit Kft. ügyveze-
tője, dr. Hatala Pál, a Magyar 
Öntészeti Szövetség főtitká-
ra, Lászlóné Kenyeres Krisz-
tina, a Dunaújvárosi Egyetem 
oktatási igazgatója, dr. Mende 
Tamás, a Miskolci Egyetem 
tanulmányi és beiskolázá-
si dékánhelyettese, dr. Móger 
Róbert, az MVAE igazgatója, 
Popovics László, az ISD DU-
NAFERR Zrt. képzési osztály-
vezetője, Pölöskei Gáborné, 
az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium szakkép-
zésért és felnőttképzésért fe-
lelős helyettes államtitkára, 
Thernesz Artúr, a Duális Kép-
zési Tanács tagja és Kelemen 
Katalin, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának fő-
osztályvezetője is. A szakem-

berek egyaránt megvitatták a 
középfokú duális szakképzés-
sel, valamint a felsőfokú (BSc 
és MSc) duális képzéssel kap-
csolatos aktuális kérdéseket, 
problémákat és lehetősége-
ket. 

A középfokú szakképzé-
sekkel kapcsolatban szó esett 
többek között arról, hogy az 
ismét átalakulás előtt álló 
szakképzési rendszerben me-
lyek lehetnek az Ipar 4.0 kihí-
vásaira adható válaszok, ho-
gyan alakul a tanulószerződé-
si rendszer jövője, várható-e a 
vállalati szakképzési befizeté-
sek felhasználásának megúju-
lása, illetve az ágazati alap-

kompetenciák kérdéskörét is 
megvitatták a jelenlévő szak-
emberek. A felsőoktatási te-
rülettel kapcsolatban felme-
rült kérdések között elhang-
zott, hogy miként lehetne a 
gimnáziumból érkező hall-
gatók műszaki alapismereteit 
megerősíteni, várható-e a du-
ális partnervállalatok számára 
kedvezőbb finanszírozás be-
vezetése, különös tekintettel 
a mentorok anyagi elismeré-
sére, illetve milyen módon le-
hetne célzott ösztöndíjrend-
szert létrehozni annak érde-
kében, hogy a műszaki terü-
letek leginkább szakemberhi-
ányos, ám nemzetgazdasági 
szempontból fontos szegmen-
sei vonzóbbá váljanak a fiata-
lok számára.

Kerekasztal-beszélgetés  
a duális képzésről

 DUNAFERRES SZAKEMBEREK IS JElEN VOlTAK

A Magyar Vas- és Acélipari 
Egyesülés – középtávú 
céljaival összhangban –  
HR-szimpóziumot szervezett 
június 5-én. 

A rendezvény kiemelt témái 
között szerepeltek a vállalatok 
munkaerő-utánpótlási kihívá-
sai, munkaerő-megtartási kér-
dések, generációs problémák, 
valamint az Ipar 4.0 munkaerő-
piacra gyakorolt hatásai. 

A fenti kérdések érintik az 
ISD DUNAFERR Zrt. humán 
szakembereit is, akik szintén je-
len voltak a rendezvényen. Első 
előadóként dr. Szabó Szilvia 
humánerőforrás-szakértő, a 
Metropolitan Egyetem docense, 
a Humán Szakemberek Országos 
Szövetségének alelnöke a válla-
latok előtt álló, munkaerő-után-
pótlással kapcsolatos kihívások-
ról, a munkaerő megtartásának 
legfontosabb kérdéseiről beszélt. 
Sok munkáltatónak okoz problé-
mát a magas fluktuáció, miköz-
ben nem feltétlenül a követke-
ző munkahelyen remélt maga-
sabb bér az oka a munkavállalók 
– köztük sok esetben kulcsembe-
rek – távozásának. Sokkal inkább 
a megbecsülés hiánya, az ember-
telen bánásmód, a negatív mun-
kahelyi légkör, a vezetői visszajel-
zések, értékelések elmaradása, il-
letve a munkaidő-magánélet ará-
nyának eltolódása az utóbbi rová-
sára. A megtartás az új toborzás 
– fogalmazott a szakember.

A Magyar Városkutató Intézet 
kutatási igazgatója, Ruff Tamás 
szociológus a generációs problé-
mák témakörében osztotta meg 
gondolatait a hallgatósággal, kü-
lönös tekintettel az Y és Z gene-
rációkra. Az 1980 és 1994 között 
született Y generáció tagjai jelen-
tős, 29 százalékos arányt képvi-
selnek a magyar munkaerőpia-
con. Az 1995 után született Y ge-
neráció tagjai szintén megjelen-
tek már a munkaerőpiacon, leg-
inkább még diákmunkásként 
vagy gyakornoki pozíciókban. A 
globalizált, rohamléptekkel fejlő-
dő technológiák világában talán 
az ő foglalkoztatásuk jelenti a leg-
nagyobb kihívást a munkáltatók 
és a HR-szakemberek számára, 
hiszen sokan közülük olyan mun-
kakörökben fognak dolgozni, 
amelyek napjainkban még meg 
sem jelentek. 

A szimpózium záróelőa-
dásában Megyeri Mirtill fog-
lalkoztatás- és oktatáspolitikai 
szakértő, a Zyntern újgeneráci-
ós álláshirdetési startup vállalko-
zás társalapítója szintén nagyon 
érdekes kérdéseket feszegetett 
az Ipar 4.0 munkaerőpiacra gya-
korolt hatásaival kapcsolatban. 
Az előadó megjegyezte: a glo-
bális előrejelzések szerint 2022-
ig mintegy 75 millió munkahely 
szűnik meg a világban, miköz-
ben 130 millió új munkahely lé-
tesül. Fontos, hogy a küszöbön 
álló változásokra felkészüljenek 
a cégek.

Új kihívások a vállalatok és 
a humán szakterület előtt

 A MEGTARTÁS AZ ÚJ TOBORZÁS
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Június 11-én újra 
megnyitott az isD 
DuNAFERR igazgatósági 
épületében a felújított 
Vaskohász Étterem.  
A rövid megnyitó 
ünnepségre hivatalos 
vendégek után ebédidőben 
már minden érdeklődő 
„tesztelhette” a megújult 
vendéglátóegység 
kínálatát. 

Teljes felújításon esett át az ét-
terem a három hónapos üzem-
szünet ideje alatt, hogy azután 
modern vendégtérrel, kor-

szerű technológiával felsze-
relt főzőkonyhával és minősé-
gi ételválasztékkal várja ismét a 
dunaferres munkavállalókat. 

Az elmúlt három hónap során 
a tervezési, építési, szerelési fel-
adatok teljesítése során egymást 
váltották a különböző szakipa-

ri területek képviselői, a vállal-
kozók közül többen jelen is vol-
tak a délelőtti megnyitó ünnep-
ségen. A külsős kivitelezők mel-
lett dunaferres kollégák is sokat 
dolgoztak az éttermi beruházás 
és az újranyitás sikeres megvaló-
sulásán. Közülük is ki kell emel-

ni dr. Sevcsik Mónika RMS és 
HR igazgató, Csapó Szilvia esz-
közgazdálkodási igazgatóhe-
lyettes, Siba László főosztály-
vezető, Molnár László osztály-
vezető, Páger Péter szakértő, 
Szilágyiné Kárpáti Éva szakér-
tő és Komiszár Pál munkatárs 
nevét. 

A megnyitó ünnepségen 
Evgeny Tankhilevich cégveze-
tő köszönte meg a beruházás-
ban közreműködők munkáját, 
majd sok sikert kívánt az étter-
met üzemeltető DUNAFERR 
LABOR Nonprofit Kft. szak-
embereinek. A kft. ügyvezetője, 
Bocz András stílszerűen és hu-
morosan séfsapkában köszön-
tötte a vendégeket, de rövidesen 
bemutatta a sapka „igazi” jogo-

sultját, Szabó György konyha-
főnök-üzletvezetőt, aki az étte-
rem sikeres működéséhez szük-
séges finom ételválasztékról 
gondoskodik.

A Vaskohász Étterem mun-
kanapokon 7 és 10 óra között 
várja a reggelizni vágyókat, 
10.30 és 14.30 óra között lehet 
ebédet fogyasztani. A gyárkapu-
kon belüli ételkiszállítás 11 és 14 
óra között működik, a megren-
deléseket a 22-28-as telefonszá-
mon fogadják 7-10 óráig. A gaz-
dag ételkínálatból menü- és á la 
carte-rendszerben is választhat-
nak a vendégek, teljes és fél ada-
gos formában is. Látgassák meg 
a megújult éttermet, jó étvágyat 
mindenkinek!

Sz.I. – Sz.Gy.

mindenkit vár  
a Vaskohász étterem

 KUlTURÁlT KöRNyEZETBEN GAZDAG ÉTElKíNÁlAT

„A vendéglátás dunaújváro-
si története azzal kezdődött, 
hogy – a tervgazdálkodás na-
gyobb dicsőségére – egysze-
rűen nem gondoskodtak, el-
feledkeztek a Dunapentelére 
érkező első építőmunkások, 
de az őket gyorsan követő 
százak, sőt ezrek szervezett 
elszállásolásáról és élelme-
zéséről” – írja a városalapítás 
kezdeteiről, 1950-ről Miskolc-
zi Miklós, a Babgulyás, ezüst-
kanállal c. könyvében. Termé-
szetesen később aztán lassan 
rendeződtek a viszonyok, jutott 
meleg étel az itt dolgozóknak. 
A Dunaújvárosi hírlap 1962. 
március 6-ai számában már 
arról tudósít: „A héten az idei 
második önkiszolgáló étterem 
nyílt meg a városban. Az első 
a Ságvári iskola 700 diákja, a 
második a Vasmű igazgatóság 
épületében 1000 dolgozó ré-
szére főz ebédet.” 

Több mint 57 évvel ezelőtt 
kezdődött tehát e hely hivata-
los története. 
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Dunaújvárosban tartotta 
tizenötödik konferenciáját 
május végén a Magyar 
Acélszerkezeti szövetség 
(MAGÉsZ). Az isD 
DuNAFERR Zrt.-nél tett 
gyárlátogatással, kötetlen 
szakmai találkozóval telt 
a konferencia első napja. 
A Dunaújvárosi Egyetem 
adott helyet a második 
nap programjának, amikor 
a szakma fejlődéséről, 
jövőbeni trendjeiről szóló 
előadásokat hallhattak az 
érdeklődők.

A szövetség nevében Aszman 
Ferenc elnök, a házigazda egye-
tem képviseletében dr. Palotás 
Béla köszöntötte a konferen-

cia résztvevőit. 
Acélpiaci aktu-
alitásokról szólt 
dr. Móger Ró-
bert, a Magyar 
Vas- és Acél-
ipari Egyesülés 

igazgatójának előadása. Hang-
súlyozta, hogy az acél száz 
százalékban újrahasznosítha-
tó, és a gyártás során keletkező 
melléktermékek is kilencven-
hét százalékban hasznosul-
nak. Pozitívan értékelhető az 
acélipar a fenntartható fejlő-
dés kapcsán is, hiszen fajlagos 
energiaigénye, valamint CO2-
kibocsátása majd hatvan szá-
zalékkal csökkent az elmúlt öt-
ven évben. Rámutatott azokra 
a technikai-technológiai vál-
tozásokra is, amelyek ered-
ményeként csökkent a fajlagos 
energiafelhasználás, miközben 
jobb minőségű acélokat állíta-
nak elő napjainkban. A szak-
ember hangsúlyozta, hogy ko-
moly feladat az EUROFER, a 
nemzeti acélipari egyesületek 
és az acélipari vállalatok szá-
mára, hogy megoldást találja-
nak az unió kereskedelmi po-
litikájának átalakítására, az 
európai acélipar megmaradása 
érdekében.

A konferencia jelentőségét 
kiemelve dr. Móger Róbert el-
mondta, hogy miután az ipar-
ág gyártói és felhasználói ol-
dala egyaránt képviseltet-
te magát, így közvetlen szak-
mai kapcsolatok jöttek létre. 
Egy direkt platformon tud-
tak értékes információkat 
megosztani egymással a szak-

emberek, így a gyártói oldal is 
hatékonyabban tud reagálni a 
vevői igényekre. 

Fókuszban a vevői 
elégedettség
Gyártók és felhasználók 
együttműködésének lehetősé-
geiről hozott példákat előadá-

sában Virágné 
Brust Mónika, 
a Dutrade Zrt. 
minőségfejlesz-
tési vezetője.  Az 
ismertetett eset-

tanulmányok reprezentálták a 
vevőiknek nyújtott, személyre 
szabott szolgáltatásaikat. Mér-
nöki és műszaki tanácsadásuk 
keretében foglalkoznak part-
nereik felkérésére az ISD DU-
NAFERR Zrt.-vel közös ter-
mékfejlesztéssel is. Az elmúlt 
évek jelentősebb kísérleti prog-
ramjaiból hármat emelt ki, 
amelyek során végeredmény-
ben a vevőkkel szorosabb, jobb 
együttműködést alakítottak ki, 
megtartva, illetve növelve az 
értékesítés volumenét. Egyik 

vevőjükkel acéllemezek felü-
letkezelési, festési problémá-
it oldották meg. Másik vevő-
jük, egy nagy múltú autóipari 
beszállító számára az ISD DU-
NAFERR szakembereivel kö-
zösen fejlesztettek ki egy új 
minőségű, melegen hengerelt 
szalagot. Többek között acél-
szerkezeteket gyárt a harma-

dik esettanulmányban szereplő 
vevőjük, amelynél a téli hóna-
pokban hegesztett tartályok-
nál a hegesztés minősége nem 
volt megfelelő. Számos kísér-
lettel, anyagvizsgálattal igazol-
ták az alapanyag minőségének 
megfelelőségét. Megtekintet-
ték és elemezték a vevő által al-
kalmazott technológiát, végül 
rámutattak az alapanyag-táro-
lás nem megfelelő körülménye-
ire, annak lehetséges következ-
ményeire.

Az előadó kiemelte, hogy 
partnereik jelentős része igény-
li a műszaki tanácsadó szol-
gáltatásokat, illetve bevonja a 
Dutrade Zrt.-t termékfejlesz-
tésekbe, amelyekben az ISD 
DUNAFERR Zrt. is együttmű-
ködik, illetve szakmai támo-
gatást nyújt. Mondhatni, szá-
mos esetben új tulajdonságú, 
speciálisabb termékek jönnek 
létre a közös munka során. Ez 
a tevékenység a Dutrade és a 
DUNAFERR számára is igen 
fontos, hisz ezzel elkerülhe-
tő a vevővesztés. Régi vevő-

ket, évi több ezer tonnás meg-
rendeléseket tartottak meg így. 
Nyilván költséges a termék-
fejlesztés, de még mindig ol-
csóbb, mint a minőségi kifogá-
sok miatti leminősülés, a soro-
zatos reklamációk, a vevői elé-
gedetlenség bekövetkezése.

Hidak és más 
szerkezetek
Acélszerkezetgyártók számára 
különösen érdekes kutatások 
álltak a rendezvény további 
előadásainak középpontjában. 
Ezek egyike volt, amelyben 
szabad formájú 
rácsos acélszer-
kezet alkalma-
zását vizsgálta 
egy gyalogoshíd 
kapcsán diplo-
madolgozatában Péter Zsolt, 
amelyet a MAGÉSZ 2019-ben 
Diplom díjjal jutalmazott. 

– A Budapesti Műszaki 
Egyetemen szereztem épí-
tőmérnöki MSc-diplomát – 
mondta a fiatal mérnök. – 
Már az alapképzés során köze-
lebb álltak hozzám az acélszer-
kezetek, majd mesterképzésen 
keltették fel az érdeklődése-
met a térrácsok. Jó voltam re-
áltárgyakból, különösen ma-
tematikából középiskolá-
ban. Építésznek készültem, 
de kevésbé voltam jó rajzból. 
Nehezen tudtam elképzel-
ni, hogy hivatásként rajzoljak. 
Átgondoltam, így kötöttem 
ki az acélszerkezet-tervezés-
nél, amellyel abszolút öröm-
mel foglalkozom. Diploma-
konzulensem tagja a szövet-
ségnek, ő ajánlotta a pályáza-
tot. Úgy gondolom, nagy lehe-
tőség fiatal statikusként mind 
a pályázat, mind a konferen-
cián való részvétel. Jólesnek 
a dolgozatommal és előadá-
sommal kapcsolatos vissza-
jelzések, de ennél fontosabb, 
hogy bekerültem a szakmai 
körökbe. 

K. É.

minden, ami acél
 XV. MAGÉSZ AcÉlSZERKEZETI KONFERENcIA
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Múlt És JöVő

Az OMBkE Vaskohászati 
szakosztályának 
Dunaújvárosi szervezete a 
május 30-án megrendezett 
klubnapján emlékezett 
meg az Acélmű hatvanöt 
éves jubileumáról. A jeles 
dátum alkalmából köszöntőt 
mondott Gyerák tamás 
főmérnök, az Acélmű 
gyárvezetője, a szakmai 
előadást Mihalik sándor 
üzemgazdasági vezető 
tartotta.

Előadásában Mihalik Sándor az 
Acélmű fő technológiai berende-
zéseinek jelentősebb fejlesztéseit 
foglalta össze 1954-től napjain-
kig. A fejlesztések főbb mozgató-
rugói a termelés növelése, a vevői 
igényeknek megfelelő minőség-
javítás, a biztonság fokozása és 
a fizikai munka arányának csök-
kentése voltak. A teljesség igé-
nye nélkül a következő mér-
földkövek kerültek említésre az 
előadás során: a Siemens-Martin 
acélgyártás Venturi- és Maerz-
kemencékkel (1954-61), Maerz-
kemencékkel (1961-65), majd 
Maerz-Boelens típusú kemen-
cékkel (1968-1992) történt. A fo-
lyamatos acélöntőgépek 1973-
ban, illetve 1974-ben indultak 
el, ezt követően csökkent a ko-
killaöntés aránya. Az I-es és II-es 
konvertereken 1981. augusztus 
17-én és 1982. június 10-án in-
dították el a termelést. Az Acél-
mű termelése a kezdeti időszak-
ban nagyságrendileg kétszázezer 

tonna volt, ma az éves kapaci-
tás egymilló-hatszázezer tonna, 
mindez úgy, hogy a berendezé-
sek a névleges kapacitásuk felett 
dolgoznak.

A folyamatos acélöntőmű főbb 
beruházásai közül a 1991-1996 
között megvalósult OMRON-
fejlesztés azért is kiemelkedő, mert 
azt több üzemben saját villamos 
szakemberek végezték el, és ezzel 
létrejött a teljes folyamatirányító 

rendszer, azaz a reprodukálható 
gyártás. Az 1999-es  hűtésin-
tenzitás-növelés átlagosan 18%-
os öntési sebességnövekedést 
eredményezett és nagy segít-
ség volt a kis szelvények (B09, 
B08) biztonságos leöntéséhez. 
A 2018-as FAM-nagyjavítás so-
rán jelentős gépészeti feladat 
volt a másodlagos hűtőzóna 
szekcióvázainak és azok tartó-
gerendáinak cseréje. A villamos 

szakemberek saját fejlesztésben 
az OMRON PLC- és megjelenítő 
rendszerének cseréjét végezték el, 
ami a FAM számítógépes vezérlé-
sének teljes megújítását jelentette.

A konverteres fejlesztések kö-
zül nagy lépést jelentett az ez-
redfordulón átadásra került há-
romállásos üstmetallurgiai állo-
más. A korábbi egyállásos tech-
nológiával szemben már három 
lehetőség állt rendelkezésre az 
adagok kezelésére. Megoldódott 

így az utólagos ötvözés és a hűtő-
hulladék adagolásának kérdése, 
valamint kevesebb darumunkára 
lett szükség. Az Acélmű 2008 és 
2010 között 250 mm-el megnö-
velte üstjeinek magasságát, így a 
névleges kapacitás 130 tonnáról 
142 tonnára változott. Fontos ki-
emelni, hogy 2016-ban a buga-
jelölő berendezés sajáterős fej-
lesztés volt. A berendezés el-
öregedett, a külső beszerzés na-
gyon drágának bizonyult, ezért 
az Acélmű villamos szakembe-
rei belekezdtek a festőgép mű-
ködésének részletes megisme-
résébe. Ez komoly és összetett 
feladat volt, mivel a működtető 
programhoz nem lehetett hoz-
záférni. Végeredményként a tel-
jes vezérlő szoftver és elektro-
nika felújítása megvalósult. A 
2018-as konverter-testcserénél 
az Acélmű technológusainak az 
volt a várakozása, hogy a mun-
katérfogat növekedésével meg-
oldódik, hogy hosszabb várako-
zási idő nélkül elérhetővé váljon 
a 152-155 tonna berakható be-
tét. Mindez a kezdeti nehézsé-
gek és a válság időszaka után ta-
valy megvalósult.

Gyerák Tamás főmérnök, 
gyárvezető beszédében összefog-
lalta a múlt acélgyártási és a válla-
lat tulajdonosi változásainak tör-
ténetét. A termelés növekedése 
megvalósult az Acélműnél, azon-
ban az öntés biztonságát megala-
pozó fejlesztések és a környezet-
védelmi beruházások még hát-
ra vannak. Jövőképében hangsú-
lyozta, hogy véleménye szerint 
magyar acélgyártási stratégia ki-
alakítására lenne szükség. Cseh 
Ferenc, a Nagyolvasztómű gyár-
vezetője beszélt a jelenlegi ala-
csony acélpiaci árakról, és ő is a 
további fejlesztések szükséges-
ségét emelte ki. Kvárik Sándor, a 
helyi szervezet titkára a találko-
zó végén gratulált az idei évben 
50 éves  OMBKE-tagsággal ren-
delkező, emlékérmmel elismert 
egyesületi tagoknak: Márkus 
Lászlónak, a Nagyolvasztómű 
korábbi gyárvezetőjének és 
Fülöp József volt energiaellátási 
főosztályvezetőnek.

Tóth Szilvia

Hatvanöt éves az Acélmű
 A VASMű MEGhATÁRIZó TEchNOlóGIAI EGySÉGE

gyerák Tamás és mihalik Sándor
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ismét fogadta az isD DuNAFERR 
Zrt. a Dunaújvárosi Acélszobrász 
Alkotótelepet május második felében. 
Bár a Dunaferr Art Alapítvány által 
megbízott szakmai zsűri öt művész 
pályázatát fogadta el, végül négyen 
éltek a lehetőséggel, hogy ezúttal 
a gyári műhelyekben, mint alkalmi 
műtermekben alkothassanak.

A művészek más-más korosztályt képvisel-
nek, ami gondolkodásmódjukban is meg-
mutatkozik. Csapatról nem beszélhetünk, 
hiszen ki-ki a saját munkájával foglalatos-
kodott az üzemekben elfoglalható helye-
ken. Talán annyi a közös bennük, hogy va-
lamennyien a Magyar Képzőművészeti 
Egyetemen szerezték diplomájukat, számos 
helyen bemutatkoztak már munkáikkal, 
rangos díjak jelzik művészeti aktivitásu-
kat. Különleges élmény volt, hogy ez alka-
lommal az öntödében, a lakatosüzemben és 
a kovácsműhelyben találkozhattunk velük, 
munka közben, munkások között. Itt, a gyá-
ri „díszletek között” érhető tetten az alkotó-
telep igazi lényege.

Kirakott, használaton kívüli vasak között 
válogatott Gróf Ferenc, Párizsban élő, de 
gyakran hazalátogató képzőművész:

– Barátaim meghívására többször jár-
tam már a városban. Mindig is hallottam 
a Vasműről, de korábban sosem voltam 
még a gyárkapukon belül. Számomra pri-
vilégium, hogy itt lehetek. Egy művésze-
ti iskolában tanítok, kötetlenebb munka-
időben. Ezzel szemben itt a munkások há-
rom műszakban, kemény fizikai munkát 
végeznek. Az öntöde ráadásul egy veszé-
lyes munkahely, sokan évtizedeket „húz-
nak le” az embert próbáló körülmények 
között. Azt hittem, hogy egy-két nap alatt 
kiismerem magam a gyárban, nem gon-
doltam, hogy ilyen hatalmas. Egy komp-
lett város… Várnai Gyulától hallot-

tam az alkotótelepről, a kiírt pályázatról. 
Több dologgal, kész tervekkel érkeztem 
tíz napra, benne hét-nyolc munkanapra. 
Megkezdődött a plazmavágóval a gyár-
tás, közben még jön napi három új ötlet. 
Nagyon jó a légkör az üzemekben, az itt 
dolgozók jó fejek, nyitottak. Persze, azt 
elvárják a szakemberek, hogy betartsuk a 
műszaki folyamatokat, fél kettőkor, mű-
szak vége előtt ne kezdjünk új munkába. 
Különböző projekteken dolgozom. Készül 
egy nagyobb installáció, egy vízszintes 
hangtükör, amibe belefekhetünk. Egy pa-
rabola felerősíti számunkra a felülről ér-
kező hangokat. Pár éve készítettem vas-
ból szobrot, használtam fémet, de öntés-
sel sohasem foglalkoztam. Most lesz egy 
tipográfiai munkám is betűkből, jelekből, 
egy dombormű, egy térkép. Produktív re-
zidencia a miénk. Korán kelünk, hatra jöt-
tünk ma is, intenzíven dolgozunk…

Valóban, egyre erősebb zaj töltötte be a 
lakatosüzemet. Lehetetlen volt szót válta-
ni Erős Ágost Koppánnyal, aki védőszem-

üvegben, fülvédőkkel, szerszámokkal a ke-
zében, szikrákat csiholt szobrán. A satupad-
nál Cseh Lili köszörült egy apró fémdara-
bot. Közelebb lépve láttam, hogy apró em-
ber formálódik a reszelő alatt. Egy emeleti 
helyiségbe invitált, hátunk mögé szorítva a 
fémek sivítását, csikorgását.

– Itt kaptunk helyet – vezetett körbe az 
ideiglenes műteremben. Méretes asztalo-
kon rajzok, makettek érzékeltették a napok-
ra, órákra kiszámított munkát.

– Két nagy szobor készül – mutatott a 
művész a kúpokra, illetve a hullámzást imi-
táló, félbevágott papírhengerekre. Balatoni 
élményét mesélte, ahogy látta a távolban a 
kajakosokat ringani a vízen.

– Hőkezelik a kúpokat, hogy kimenjen 
belőlük a feszültség – magyarázta –, meg-
beszéltük a brigáddal a technikai lehetősé-
geket. Mindig is érdekelt a térben a pers-
pektíva, a rövidülés – forgatta ujjai között a 
papír makettet –, egyszerűnek tűnik, de ki-
derült, lemezből bonyolult a kicsit hullám-
zó mező megvalósítása.

Képzőművészek munkásruhában
 DUNAÚJVÁROSI AcÉlSZOBRÁSZ AlKOTóTElEp

gróf Ferenc  Erős Ágost Koppány Cseh lili 

10



Apró kajakos figurákat vett ujjai közé, 
a makett darabjai hirtelen összeálltak, és 
már láttam magam előtt a játékos köztéri 
szobrot. 

Körbenéztem a többi asztalon is. 
Felfedeztem Erős Ágost Koppány köszörű 
alatt „senyvedő” szobrának térben kicsinyí-
tett mását. A sarokban pedig egy terepasztal 
keltette fel a figyelmemet. A felirat értelmé-
ben Franz Josef Land, az Északi-sarkhoz kö-
zeli szigetcsoport háromdimenziós térké-
pét láthattam, Gróf Ferenc munkáját. Nem 
először találkoztam alkotásai között az alig 
ismert, magyar vonatkozású szigetcsoport-
tal. Vajon miért izgathatja? A levegőben 
maradt a kérdésem. 

Távolabbról is felismertem Erős Ágost 
Koppány szobrát. Egy fiatalember, Ragány 
János várakozott mellette. Vele beszélget-
tünk a munka folytatásáig.

– Acélszerkezeti lakatosnak tanultam. 
Azért választottam ezt a szakmát, mert 
kevesen vagyunk, mindig találni munkát. 
Gyakorlaton a Ferrobetonnál voltam, itt 
2015. június 8-án, reggel 6 órakor kezdtem 
– hangsúlyozta a dátumot percre ponto-
san. – Édesapám az öntödében volt darus, 
ő ajánlotta, hogy nézzem meg a Vasműt. 
Eleinte nem gondoltam, hogy ekkora a gyár, 
de lassan megismertem, mert kijárunk kar-
bantartásra mindenhová. Van szép oldala és 
nehezebb része is az itteni munkának... 

– Hol lát az ember ekkora vasat? – mu-
tatott rá a Meleghengermű egyik mére-
tes alkatrészére –, a szobrászokkal dolgoz-
ni könnyebb. Kiosztották a munkafolyama-
tot, megbeszéltük a művészekkel az elkép-
zeléseiket és megpróbáljuk megvalósítani 
azokat.

– Nekem nem jönnek be ezek a fém-
szobrok – kapcsolódott a beszélgetésbe 
Farkas Róbert acélszerkezeti csoportvezető. 
– Édesapám díszműkovács, az művészet – 
hangsúlyozta, majd elővette a telefonját, és 
egy borospince vakablakán függő, fém sző-
lőfürtre mutatott. Megbeszéltük, hogy az is 
szép, és más a környezete is. Néhány mon-
dat után kiderült, Róbert már húsz éve dol-
gozik a lakatosüzemben, de lelkesen be-
szélt borászati egyesületükről, édesapja 
kovácsműhelyéről.

A társasághoz magas, szőke, karakteres, 
szép arcú hölgy lépett. Azt hittem, ő is az al-
kotótelep egyik szobrásza, munkaruhában.

– Hegesztő vagyok – mutatkozott be 
Lehoczky Dorina –, fodrásznak, műkör-
mösnek tanultam, édesanyám oktató a 
Lorántffy-iskolában. Nehezen alakult a ven-
dégköröm, s miután apukám hegesztő, vic-
celődtünk otthon, hogy én is kipróbálnám. 
Felnőttképzés keretében szereztem meg a 
szakmát. Én nem muszájból járok dolgoz-
ni, szeretek hegeszteni, tulajdonképpen ez 
a hobbim. Külsős cégeknél kezdtem, majd 

szülés után másfél évig otthon voltam a kis-
lányommal. Itt februárban kezdtem. Az első 
meglepetés után megszokták a fiúk, hogy 
hegesztő vagyok. Aranyosak, segítőké-
szek. Őszintén izgultam a szobrászok érke-
zésekor. Kérdeznek, válaszolok, kiegészít-
jük egymás munkáját. Érdeklődve figyelem, 
hogy mi lesz a munkadarabokból.

Sietős léptekkel tűnt fel Melkovics 
Tamás, akit a famintakészítőknél értem 
utol. Világos, faillatú műhelyben az eszter-

gagép mellett figyelte a forgácsok alól ki-
bontakozó testet.

– Fenyő, kéz, alma, fej negatívjait készít-
jük el, szerdán öntünk. Mindenből több da-
rab, összesen harminc elem készül a kon-
cepció szerint – magyarázta a művész, és 
mutatta is, hányféle kisebb-nagyobb kom-
pozíció rakható majd össze az elemekből. – 
Rengeteg olvasata lehet, hisz egy-egy elem 
is többféle szimbolikát képvisel. A kéz lehet 
a Szent Jobb, vagy a teremtő kéz, vagy egy 
piktogram. 

Elképzeltem öntöttvasból, amit sza-
vakkal leírt. Közben Gilicze Gergő min-
takészítő magyarázott a befogott munka-
darabbal kapcsolatban. Valamire megol-
dást kerestek, sürgette őket a műszak vége. 
Megéreztem, hogy legközelebb már csak a 
kiállításmegnyitón kérdezhetek…

(Az elkészült alkotásokból Ferrum címmel 
kiállítás nyílt a dunaújvárosi Kortárs Mű-
vészeti Intézetben. A tárlat megtekinthető 
2019. július 10-ig, ünnepnapok és vasárna-
pok kivételével naponta 10-18 óráig.)

Kaszás Éva

Ragány jános

Farkas Róbert lehoczky Dorina

melkovics Tamás

112019. június



Aktuális

A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár má-
jus 27-én megtartotta évi rendes küldöttköz-
gyűlését. Első napirendi pontként a pénztár 
vezetése beszámolt az előző év működéséről. 
Balogh László, az Igazgatótanács elnöke el-
mondta, hogy a pénztár 2018-ban a tervezett 
működési költségeken belül maradt, és közel 
11 millió forintos pozitív eredményt ért el. 
A pénztár taglétszáma stabilnak mondha-
tó, 7 700 fő körül mozog az utóbbi években. 
A Gyöngyháznál örvendetesen alacsony a 
nemfizető tagok aránya, a tagság 18%-át teszik 
ki mindössze a közel 50%-os nyugdíjpénztári 
átlaghoz képest. 

A tavalyi évben a pénztári szektor egésze 
negatív hozamot volt kénytelen elszenvedni, 
így pénztárunkat is sújtotta a hozamered-
mény. Az elnök kiemelte, hogy a nyugdíjcélú 
megtakarításokra hosszú távú befektetésként 
kell tekinteni, és a pénztár reálhozama az el-
múlt 5, 10, 15 évet tekintve pozitív értéket 
mutat. 2018-ban három új vagyonkezelővel 
folytatta a pénztár a munkát. Vagyonkezelő-
ink előrevetítették a befektetési piac várható 

negatív hatásait, így a IV. negyedévtől új be-
fektetési politikát fogadott el az Igazgatóta-
nács.

A tavalyi évben lejárt az ötéves mandátuma 
mind a küldötteknek, mind a vezető tisztség-
viselőknek. Az ősz folyamán 29 küldött és pót-
küldöttjeik, valamint a vezető tisztségviselők 
megválasztása zajlott le. Az Igazgatótanács és 
az Ellenőrző Bizottság létszáma a korábbi 7-7 
főről 5-5 főre csökkent. 

A 2018. évben az MNB átfogó vizsgálatot 
tartott a pénztárnál. A Felügyelet határozata 
örömünkre intézkedés nélkül zárta le a vizs-
gálatot. Fontos esemény volt pénztárunk éle-
tében, hogy ősszel új irodába költöztünk, így 
új környezetben fogadjuk pénztártagjainkat.

A küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta 
a beterjesztett 2018. évi beszámolót, mely a 
könyvvizsgáló szerint megbízható és valós 
képet nyújt a pénztár 2018. december 31-én 
fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi hely-
zetéről.

Alapszabályunk módosítása jogszabályi 
változásokhoz történő igazítást tartalmazott, 

a küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta 
azokat.

A Jáborcsik és Társa Kft.-vel korrekt 
együttműködés alakult ki az elmúlt években. 
Könyvvizsgáló asszony szakmai tapasztalatá-
val folyamatosan segíti a pénztár működését. 
A törvényi lehetőségeket kihasználva, a kül-
döttközgyűlés jóváhagyásával még egy évre 
megújításra került a cég szerződése.

Az MNB Felügyelete folyamatos felügyelés 
keretében áttekintette a Gyöngyház Önkéntes 
Nyugdíjpénztár 2018. május 24-én megtartott 
küldöttközgyűlésének beküldött anyagát. A 
Felügyelet a beküldött dokumentumok alap-
ján tett megállapításairól írásban tájékoztatta 
a pénztárat.  A kért pótlásokat eljuttattuk a 
Felügyelet számára.

A küldöttközgyűlés utolsó napirendjeként 
a pénztár négy vagyonkezelőjének munka-
társai elemezték az elmúlt év teljesítményét, 
a 2019. évre várható piaci tendenciákat és a 
várható hozamokat.

Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár

Idén sem szakítottak jó szoká-
sukkal a Lemezalakítómű pro-
filüzemének dolgozói: a kollek-
tíva által elnyert munkavédelmi 
jutalom összegét egy csapat-
építő programra fordították. A 
május 18-án immár negyedik 
alkalommal megrendezett, jó 
hangulatú összejövetelre csak-
nem százan gyűltek össze az 
üzem dolgozói és családtagja-

ik közül a lemezalakító szabad-
időparkjában. A már hagyo-
mányos pörköltfőző versenyre 
idén is műszakonként szervez-
tek csapatokat. A legfinomabb 
pörköltet a jelenlévők szerint 
Bodor Sándor (gépészeti kar-
bantartás) és csapata készítette, 
míg az ezüstérmet Hatvany At-
tila (irányítás) és csapata érde-
melte ki. A felnőtteket emellett 

sportprogramokkal, a gyereke-
ket pedig különböző játékle-
hetőségekkel várták a szerve-
zők. Mint a korábbi években, 
most is ez alkalommal adták át 
a Kiváló Dolgozó kitüntetése-
ket. Idén Nemes Zoltán köte-
gelő és Hörcsög Bálint szállítási 
csoportvezető vehette át az el-
ismerést Kozma Gyula gyárve-
zetőtől.

jó hangulatú családi nap
 pöRKölTFőZÉS A hAGyOMÁNyOK JEGyÉBEN 

köZÉRDEkű iNFORMáCiók

Küldöttközgyűlés a gyöngyháznál

Alapos előkészületek előzték meg 
a tűzgyújtást

Bodor Sándor, a nyertes 
pörköltmester

pintér Csaba üzemvezető, a két Kiváló Dolgozó, Nemes Zoltán és 
Hörcsög Bálint, Kozma gyula gyárvezető társaságában

Hatvany Attila főztje is  
nagyon ízlett a kollégáknak
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ARCOk

Rafai tibor, a VÉD-sZ - 
DuNAFERR létesítményi 
tűzoltóságának 
gépkocsivezetője több mint 
tíz éve vesz részt tűzoltók 
számára szervezett a 
lépcsőfutó és más speciális 
versenyeken.  
A Misina-tetőn rendezett 
pécsi toronyfutás 
háromszoros győztese 
szereti a szakmájából 
adódó kihívásokat, 
kíváncsian kutatja saját 
teljesítőképességének 
határait.

Tibor 2006 óta dolgozik a vas-
műs létesítményi tűzoltóság-
nál, beosztott tűzoltóként 
kezdett, majd a speciális isko-
la elvégezése után rövid időn 
belül gépkocsivezető lett. A 
sport mindig is közel állt hoz-
zá, már általános iskolásként 
is kedvelte a mozgást: atle-
tizált, négytusázott, öttusá-
zott és talajtornázott is. Ami-
kor a DUNAFERR-hez került, 
a tűzoltósport rögtön érdekelni 
kezdte. Mint mondja, a szak-
mából, a munkából adódóan 
is szereti megmérettetni ma-
gát. 2008-ban éppen ezért már 
az első, Dunaújvárosban meg-
rendezett Fejér megyei tűzol-
tó lépcsőfutó versenyen is részt 
vett, és azóta is több alkalom-
mal sikeresen szerepelt a ver-
senyen. A Duna-parti lépcső-
sor hossza egy tízemeletes ház 
magasságának felel meg, persze 
mindezt teljes menetfelszere-
lésben – azaz mintegy huszon-
öt kilogrammal – kellett telje-
síteni.

A dunaferres tűzoltóság ki-
szervezése után Tibor és egyik 
papírgyári kollégája, Lemler 
Róbert közösen kezdték ke-
resni a városon kívüli tűzol-
tósági versenyeket, és elkezd-
tek eljárni ezekre. Ezek közül 

volt az első a pécsi tévétorony 
lépcsőfutása.

Összetett és izgalmas meg-
mé rettetésnek számít a tűzol-
tók körében a TFA (Toughest 
Firefighter Alive), ami egy nem-
zetközi sportbajnokság a legerő-
sebb és legkitartóbb tűzoltó cím 
elnyerésére. Idén ne-
gyedszer mennek már 
erre a versenyre, itt az 
eddig elért legjobb ered-
ményük a kilencedik 
helyezés. 

Légzőkészülékben 
kell felszaladni egy négy 
emelet magas toronyba 
egy húsz kilogrammos 
tömlővel, majd a tömlőt 
fel kell húzni, ezután le-
futni, és egy hetven ki-
lós fémtömböt másfél 
méter hosszan egy ka-
lapáccsal megmozgat-
ni. Aztán szlalomfutás, 
egy C sugártömlő hu-
szonhárom méterre 
való elhúzása, egy vi-
zes céllövés és már csak 
egy kilencven kilós bá-
but kell egy menté-
si gyakorlatot szimulál-

va húzni hatvan méte-
ren keresztül – sorol-
ja a feladatokat Tibor. – 
Mindezek csak az első 
nap feladatai. A máso-
dik napon egy alapve-
zetéket kell hetven mé-
ter hosszan futva vin-
ni, húzni, két B tömlőt 
kell feltekerni, ezután 
ügyességi feladatok jön-
nek: a kalapácsdoboz – 
amikor egy öt kg-os ka-
lapáccsal kell le- és fel-
felé ütéseket mérni egy 
dobozon belül, majd tíz 
kg-os kofferral kell fut-
ni. Végül következik a 
„mumus”: egy nyolcvan 
kg-os homokbabát fel-
emelve kell hatvan mé-

tert futni, közben nem szabad 
leejteni. De ez még mind nem 
elég, mert a végén még van egy 
hetven méteres sprint és egy há-
rom méteres palánk megmászá-
sa, kötél segítségével… 

Ember – azaz tűzoltó – le-
gyen a talpán, aki mindezeket a 

feladatokat teljesíti a két nap le-
forgása alatt!

Tibor a legjobb eredmé-
nyeket eddig a pécsi toronyfu-
tás alkalmával érte el, ahol 438 
lépcsőfok, 25 emeletnyi ma-
gasság, 75 méter szintkülönb-
ség a legyőzendő feladat: há-
romszor volt első helyezett és 
egyszer második. A páros to-
ronyfutásban társával, Lemler 
Róberttel együtt tavaly és idén 
is első helyezettek lettek. A du-
naújvárosi versenyen a legjobb 
eredménye a második hely volt, 
a tatabányai Turul lépcsőfu-
tó bajnokságon tavaly és idén 
is korcsoport szerint első he-
lyezést sikerült elérnie. A za-
laegerszegi Restart Extreme 
tévétoronyfutáson és az előt-
te lévő feladatokban korcso-
portjában harmadik helyezett 
lett. A kecskeméti Pump & Run 
(fekvenyomás és futás) verse-
nyen ötödik helyezést ért el.

 Büszkén mesélt berlini pá-
ros nemzetközi versenyszerep-
lésükről is, ahol ketten képvi-
selték hazánkat. A harmincki-
lenc emeletes toronyépület ver-
senyén párban lehet indulni, 
teljes légzőfelszerelésben kell 
futni. Tizenhárom ország mint-
egy négyszáz párosa közül kor-
csoportjukban a negyedikek let-
tek, abszolút sorrendben pedig a 
negyvenkilencedikek.

Tibor szerint persze fontosak 
a versenyeredmények, de leg-
alább ugyanolyan fontosak az él-
mények is. Egy ilyen megméret-
tetés során mindig van lehetőség 
új kollégákkal megismerkedni, 
beszélgetni. Mindig jókedvvel és 
épségben-egészségben fejezte be 
a versenyeit. Szereti a verseny-
zést, élvezi a határok „feszege-
tését”, kedveli a bajtársak közös-
ségét. S ezúton is szeretné meg-
köszönni Udvardi Sándornak, 
a VÉD-SZ Kft. ügyvezetőjének, 
hogy biztosítja a lehetőséget a 
versenyekre való kijutásra. 

Ha két megmérettetés kö-
zött pihenésre is marad idő, 
a családjával Kulcson élő tűz-
oltó gyakran lejár kenuzni a 
Dunára, huszonkét éves nagylá-
nya társaságában.

Tóth Szilvia

Az emberi 
teljesítőképesség határa

 A TORONyFUTó VERSENyEK TöBBSZöRöS GyőZTESE

Rafai Tibor, a misina-tetőn megrendezett  
pécsi toronyfutás háromszoros győztese 

Rafai Tibor társával, lemler Róberttel  
a berlini nemzetközi tűzoltóversenyen
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köZÉRDEkű iNFORMáCiók

Boór jános
1935-2019

Egy remek Ember távozott 
közülünk nemrég. 

Boór jános Előszálláson 
született, az általános iskola 
után a székesfehérvári gép-
ipari Technikumban tanult. A 
katonaság ideje alatt ismer-
kedett meg a rádióamatőr-
mozgalommal, később rádió-
műszerész szakvizsgát tett. 
1959-től műszerészoktató-
ként dolgozott a dunaújvárosi 
316. számú mÜm Iparitanu-
ló-intézetben. mindeközben 
folytatta tanulmányait, a 
Kandó Kálmán műszaki Fő-
iskolán, majd a Dunaújvárosi 
Főiskolán. A Dunaferr Szak-
középiskola műszaki peda-
gógusa volt egészen 1995-ös 
nyugdíjba vonulásáig.

Ennyi a rövid pályakép, ám 
a tanítás mellett Boór jános 
igazi polihisztor is volt. Ak-
tív fotográfus, autodidakta 
képzőművész, riportkötetek 
szerzője, költő és újságíró, 
hosszú időn át a Dunaferr 
magazin külsős munkatársa. 
Hulladéknak szánt anyagok-
ból készítette „ready made” 
fémszobrocskáit, amelyeket 
számos kiállításon meg-
csodálhattunk. Fotói pedig 
a dunaújvárosi épületeket, 
helyszíneket, arcokat és han-
gulatokat őrizték meg az utó-
kor számára. Egész életével 
a közösséget szolgálta, 2013-
ban vehette át a Dunaújváro-
sért Díjat. jó humorú, nyitott, 
humánus személyisége nél-
kül szegényebb lett a város. 

jani bácsi, hiányzik még 
egy-két anyag az újságból. 
Nincs kéznél egy versed, egy 
jó fotód?

NEkROlóG

A Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség által 
közérdekű célra létrehozott és 1992 óta folyamato-
san működő alapítványunk 1998-tól rendelkezett 
közhasznú jogállással.

Az alapító döntése alapján – a törvényi előírásnak 
megfelelően –, a közhasznú jogállás nyilvántartásba 
vétele nem lett kérelmezve, ezért a Székesfehérvári 
Törvényszék a közhasznú jogállásunkat 2014. június 
1-i időponttól törölte a nyilvántartásból.

Tevékenységünket a civil szervezetek   működé-
séről szóló 2011.évi CLXXV.sz. törvény és az Alapí-
tó Okirat előírásai alapján végeztük.

Az alapítvány 8 főből álló kuratóriuma 11 alka-
lommal ülésezett, melynek során 32 határozatot 
hozott, 9 egyéb kérelemről döntött, 31 szociális 
kérelemről határozott, ebből 1 kérelemről egyedi 
elbírálás alapján döntött, 3 kérelem elutasításra 
került, 1 céltámogatást fogadott be.

Az alapítvány támogatható céljai közül az alábbi-
akban nyújtott támogatást:

Szociális támogatást kapott Ft
— 28 fő (ebből 4 fő két alkalommal) 745 000
— 1 fő egyéb szociális  kérelem 30 000
  775 000
Képzési célú támogatást kapott
— Dunaferr Nyugdíjas SZB 300 000
— Dunaferr VASAS VSZSZ kih.ért. 3 468 054
  3 768 054
Sportcélú támogatásban részesült
— ISD Kokszoló Kft. 150 000
— ISD DUNAFERR Zrt. Acélmű 78 000
— ISD DUNAFERR Zrt. Lemezalakítómű 80 000
— DUNAFERR Vasas  
 kispályás labdarúgócsapat 400 000
  708 000

Kulturális célú támogatást kapott:
 0

A felsorolt támogatásokra összesen 5 251 054 Ft 
került kifizetésre.
   
Az alapítvány  bevételei: Ft
— Dunaferr DV. Vasas Szaksz.  Szöv. 
 Sport céltámogatása 200 000
— Adózók által felajánlott 1% 165 199
— Üzleti  megtakarítási számla kamatai 4 387
— Folyószámla kamatai 95
— Egyéb + kerekítési különbözet 5 837
 Összesen: 375 518

Az alapítvány összesített kiadásai Ft
— Szociális támogatás 775 000
— Képzési támogatás 3 768 054
— Sportcélú támogatás 708 000
— Kulturális támogatás 0
— Megbízási díj  840 000
— Tiszteletdíj 396 000
— Járulékok 224 640
— Bankköltségek 80 482
— Egyéb költségek 
 (könyvvizsgálat+kerekítési különbözet)  214 082
 Összesen: 7 006 258

2018. évi bevételek    375 518
2018. évi kiadások 7 006 258
  Bevétel - Kiadás = Egyenleg = –6 630 740 Ft

A NAV által 2017. októberében átutalt, az adó 1% 
felajánlásokból befolyt 203 387 Ft-ot szociális támo-
gatásra  használtuk fel a 2018. évben. Köszönetünket 
fejezzük ki azoknak a szakszervezeti tisztségvise-
lőknek, akik az  adó 1%-os felajánlásának szervező-
munkájában részt vettek, valamint azoknak az adózó 
munkavállalóknak, akik rendszeresen, vagy  akár 
első alkalommal támogatták alapítványunkat adójuk 
1%-ával. 

Az alapítvány adószáma: 

19097415-1-07
Az 1. sz. melléklet a szociális támogatások részletes 
bontását mutatja.

A beszámolót a kuratórium 19/2019. sz. határo-
zatával 2019.05.22-ei ülésén fogadta el.

A kuratórium nevében:  Móri Imre 
  elnök

 1. sz. melléklet

Alapszervezetek/Üszb-k

lé
ts

zá
m

tá
m

og
at

ás

Eg
y 

fő
re

 ju
tó

  
át

la
go

s 
tá

m
og

at
ás

  Fő Ft Ft

1. DAK Acélszerkezeti Kft.      

2. Ferromark Kft.      

3. Ferromark - halna kft.      

4. ISD DUNAFERR Zrt. 19 515 000 25 750

       SZB és Fémbevonómű      

       Irányítás 9 235 000 26 111

       Karbantartási Igazgatóság 1 30 000 30 000

       Nagyolvasztómű 4 105 000 26 250

       Acélmű      

       Meleghengermű 3 85 000 28 333

       hideghengermű      

       Szállítómű 2 60 000 30 000

       lemezalakítómű      

5. ISD Kokszoló Kft. 3 90 000 30 000

6. ISD portolan Kft.      

7. ISD power Kft. 1 25 000 25 000

8. Keramet hungary Kft.      

9. Vámügynökség Kft.      

10. STS METAlKOV      

11. DARUSíN      

12. D. lABOR 5 115 000 28 750

13. VSzSz      

összesen: 28 745 000 26 607

Egyéb kérelem 1 30 000 30 000

Mindösszesen 29 775 000 26 724

Beszámoló az „össZEFOGás” Alapítvány   
2018. évi tevékenységéről
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spORt

pünkösdhétfőn rendezték 
meg immár nyolcadik 
alkalommal az Akarat 
Ereje kupa kispályás 
focitornát, amelyet „régi 
ismerősünk”, szatmári 
ádám megsegítésére 
hívtak életre még 
2012-ben. A közkedvelt 
torna helyszíne az isD 
DuNAFERR lemezalakító 
szabadidőparkja volt, 
ahol nemcsak a sporté 
volt a főszerep, hanem 
jótékonysági felajánlás 
és más programok 
is színesítették a 
rendezvényt.

A nyolcadik focitorna különös 
jubileummal bírt: Ádám ugyanis 
betöltötte a tizennyolcadik 
életévét, nagykorúvá vált. A je-
les dátum alkalmából idén az 
ünnepelt kívánsága érvényesült: 
az, hogy most ne róla szóljon ez 
a torna, az adományokat jóté-
kony célra ajánlják fel.

– Úgy jött ez az ötlet, hogy 
volt egy labradorunk, akit egy 
betegség következtében elvesz-
tettük – mesélte lapunknak 
Ádám. – Ez engem nagyon el-
szomorított, az egész családun-
kat nagyon megviselte. Arra 
gondoltam, hogy jó lenne segí-
teni legalább más kutyákon. Az 
Akarat Ereje Kupákon egyéb-
ként kiválóan érzem magam, de 
a végére nagyon elfáradok, utá-
na jó nagy alvással pihenem ki a 
napot. A focit szeretem, mind-
egy számomra, hogy női, vagy 
férfi mérkőzéseket láthatok, 
mindegyiket élvezem. Jövőre 
biztosan valami új ötlettel 
rukkolunk majd elő!

Ádám ötletét 
tett követte. Pet-
rás Gábor, a Du-
na újvárosi Lab-
darúgó Szö-
vetség főtitká-

ra, az ISD Power Kft. munkatár-
sa és a szövetség kollégái alapos 
keresés után rátaláltak a sol-
ti Ágica Sérült Állatmenedéke 
Alapítványra, amely telephe-
lyén szerette volna kiépíttetni a 
villanyvilágítást.

Amíg a kupán Czibere Cecília 
vezetésével kutyabemutatót tar-
tott a dunaújvárosi Duna Dog 
Center kutyaiskola, addig a fő-
titkárt arra kértem, elevenítse 
fel a kezdeteket.

– Még 2012-ben Pribil 
Sándor kereste fel a DLSZ-t, 
hogy van egy beteg kisfiú, 
Ádám, aki nagyon szeretne fo-
cizni, de betegsége kerekesszék-
hez köti. Ez a betegség az izom-
sorvadás, amit próbáltak a szü-
lei meggyógyítatni Amerikában 
is, de ez nem sikerült, mert egy-
előre nincs rá gyógymód, le-
folyását csak késleltetni lehet. 
Megismerkedtünk a család-
dal, és egyből a szívünkbe lop-
ták magukat. Ekkor döntöttünk 
úgy, hogy egy kis focikupát szer-
vezünk Ádám számára. Az első 
évben még az Arany János isko-
la tornatermében zajlott a tor-
na, és az adományokból vitami-
nokat és táplálékkiegészítőket 
tudtunk vásárolni, majd év-
ről évre színesebb lett a ren-

dezvény, míg elérkeztünk ide, a 
Lemezalakító szabadidőparkba, 
ami mára már otthona lett a 
kupának. Az elmúlt években 
mindig Ádámot leptük meg 
különböző élményekkel: elvit-
tük Barcelonába, a kedvenc csa-
pata focimeccsére, úszhatott 
fókával, vagy éppen ötszáz 
mignont kapott, ami a ked-
venc süteménye. Idén azonban 
Ádám azzal az ötlettel állt elő, 
hogy ő szeretne segíteni má-
sokon. Úgy gondoljuk ez kel-
lő bizonyítéka az igazi, céltuda-
tos felnőtté válásának, és a sol-
ti állatmenhelyet találtuk alkal-
masnak, hogy segítsük az életü-
ket. A kitűzött célunk a villany 
kiépítéséhez szükséges 450 000 
forint összegyűjtése volt, de 
végül 546 000 forint gyűlt össze 
és több mint 600 kg kutyatáp, 
amit a partnereinknek köszön-
hetünk, hiszen ez volt az egyik 
nevezési feltétel a résztvevő csa-
patok számára. Öröm számunk-
ra, hogy minden évben az ISD 
Dunaferr biztosítja a rendez-
vény helyszínét, ezért köszönet 
jár dr. Sevcsik Mónikának, hogy 
ezzel is támogatja ezt a mára 
már igazi családi és szabadidős 
programmá vált rendezvényt és 
ezt a nagyszerű akciót.

Szatmáriné Szigethyi Ildi-
kót, Ádám édesanyját – az 
ISD DUNAFERR Zrt. Hideg-
hengerművének termelésirányí-
tási szakértőjét – a felnőtté vált 
fiáról is kérdeztem:

– Nagyon örültünk Ádám 
ötletének, amellyel állatokról 
is szeretett volna gondoskod-
ni. Már tavaly is felmerült ez 
az ötlet, de akkor a helyi kór-
ház gyermekosztálya elsőbbsé-
get élvezett. Ez az egész rendez-
vény azért is fontos a számunk-
ra, mert Ádám egészségi álla-
potát ugyan fizikailag karban 
lehet tartani szteroiddal és vi-
taminokkal, de semmilyen va-
lóban hatásos gyógyszer nincs. 
De a lehetőségekhez képest jól 
van. Külön öröm, hogy mindig 
tömegek azonosulnak a célja-
inkkal, és mellénk, mögénk áll-
nak. Biztos vagyok benne, hogy 
jövőre is nemes célokat találunk 
majd! 

A focitornát egyébként a ku-
tyás bemutató mellett rajzver-
seny és arcfestés és is színesítet-
te. Szatmári Ádám pedig mint 
kutyabarát, kipróbálhatta a ku-
tyaidomítás bizonyos trükkje-
it. A nap végén pedig születés-
napi zsúrt szerveztek Ádámnak, 
ahol rengeteg ajándékot és 
pezsgőt kapott a támogatóktól, 
barátoktól. 

A torna pedig a szokásos ki-
élezett küzdelmeket hozta. A 
tíz férficsapat és a hat női gár-
da izgalmas mérkőzéseken mér-
te össze erejét, s végül a férfiak 
mezőnyében a Tízpróbások 
csapata nyert a Ruform és az 
Ágyúsok gárdája előtt, míg a 
hölgyeknél a Baracs FC vég-
zett az élen, megelőzve az SK 
Tóalmás és az UFC Szekszárd 
csapatát. A nemes célkitűzés 
tehát megvalósult, s mindez a 
sport által vált valóra. Folytatás 
jövőre ugyanitt!

Szóládi Zoltán

Akarat Ereje Kupa: újra 
megvalósultak a nemes célok
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Véradás

A dunaújvárosi véradás 
egyik fő bázisa hagyomá-
nyosan az ISD DUNA-
FERR, ahol legközelebb 
június 20-án az Igazgatósá-
gon (főkapu) várják a vér-
adókat 7-10 óráig. Június 
27-én a Nagyolvasztómű-
ben (főkapu) szerveznek 
véradást, 6,30-11 óráig. Jú-
lius 18-án a Hengerművek-
nél lesz véradás, 6,30-12 
óráig. A szervezők kérik a 
véradókat, hogy fényképes 
igazolványt és tajkártyát 
vigyenek magukkal.

Az AwO Simson Veteránmotoros Baráti Kör tagjai évente háromszor 
találkoznak, mindig más-más helyen az országban. Az idei nyitórendezvényt 
Dunaújvárosban tartották, amelynek keretében gyárlátogatáson vettek 
részt a klubtagok az ISD Kokszolóban, ahol Szilágyi Zsolt kollégánk 
kalauzolta őket. Ezt követően a vendégek városnézés során ismerkedtek 
Dunaújváros történelmével és építészeti különlegességeivel. A helyi 
„idegenvezető” Szilágyiné Kárpáti Éva kolléganőnk volt, aki férjével együtt 
szintén tagja a baráti körnek. A tagok az ország különböző részein élnek, 
Nyíregyházáról, Dévaványáról, Kaposvárról és Sopron mellől is érkeztek 
résztvevők a dunaújvárosi találkozóra. Közös „szerelmük” az AwO 425, ami 
egy négyütemű, kardánhajtásos, 250 ccm-es motorkerékpár. Az első három 
prototípus az NDK-beli Suhl-ban 1949-ben készült el. A „TÚRA” 1950 -1960 
közöttt, a „SpORT” típus 1956-1961 között volt sorozatgyártásban. A motor 
1957-től viseli a Simson nevet és ekkor érkezett először magyarországra.  
A tagok közül mindenkinek van legalább egy működőképes Simsonja és nem 
ritkaság, hogy a motor az öregebb…

Tolás 2019 – ezt a címet viselte az az akció, amelynek keretében 
a selmeci hagyományokhoz visszanyúló eseményt szerveztek 
a dunaújvárosi egyetemisták a miskolci Nehézipari műszaki 
Egyetem, valamint a Dunaújvárosi Egyetem jogelőd intézménye 
alapításának kerek évfordulóira. mint ismeretes, az NmE alapító 
okiratát 1949-ben írták alá, míg Dunaújvárosban1969-ben kezdődött 
meg a felsőfokú műszaki képzés. Egy emlékművet készítettek a 
mérnökhallgatók a kerek évfordulóra, amelyet egy kocsira rakva 
gyalog húztak el Dunaújvárosból miskolcra. május 27-én reggel 
indult el a menet az ötletgazda diák, Niver patrik vezényletével, 
majd június elsején épségben megérkeztek a miskolci campusra, 
ahol szakestélyen ünnepelték meg a sikeres „tolást”. Előre 
elkészített helyére került az emlékmű, amelyet június 2-án 
fel is avattak. (Az esemény hátteréről júliusi lapszámunkban 
olvashatnak bővebben – a szerk.)

Nemzetközi konferencia 
dunaferres résztvevőkkel
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tu-
dományos Társaság (EMT) Bá-
nyászati, Kohászati és Föld-
tani Szakosztálya májusban 
immár XXI. alkalommal ren-
dezte meg nemzetközi konfe-
renciáját, amelynek helyszíne 
idén Nagybánya volt. A magyar 
nyelvű konferencia lehetőséget 
teremtett az erdélyi és magyar-
országi, illetve más államokbe-
li magyar szakemberek számára 
tudományos eredményeik be-
mutatására, a szakmai kapcso-
latok elmélyítésére. A műszaki 
felsőoktatási intézmények leg-
kiválóbb hallgatói is lehetőséget 
kaptak a tudományos közéletbe 
történő bekapcsolódásra, isme-
reteik bővítésére. Az acélipari 
körökben már jól ismert kon-
ferencia résztvevőinek mintegy 

háromnegyedét tette ki az anya-
országi közönség. A rendezvény 
első napjának programját – a 
hagyományokhoz híven – szak-
mai kirándulás, múzeumlátoga-
tás és hagyományőrző megem-
lékezések tették teljessé.

A rendezvény második nap-
ján a különböző szekciók-
ban összesen mintegy negy-
ven előadást hallgathattak meg 
a résztvevők. A kohászat szek-
ció tizennégy előadásának elő-
adói között vasműs mérnökök 
és a Miskolci Egyetem hallgatói 
is szerepeltek, a „DUNAFERR 
a Magyarországi Kohómérnök-
képzésért” Ala pítvány 
támogatásával. A három mis-
kolci anyagmérnök hallga-
tó, Bárány Máté Tibor, Szabó 
Lajos Ádám és Tóth Máté ta-

valy az ISD DUNAFERR Zrt.-
nél töltötte szakmai gyakor-
latát, jelenleg már a szakdol-
gozatuk elkészítésével foglal-
koznak. Szakmai érdeklődé-
süket, valamint a dunaferres 
gyakorlati képzés magas szak-
mai színvonalát előadásukkal 
is bizonyították. A konferenci-
án előadásával hozzájuk csat-
lakozott a duális képzésben 
résztvevő, gyakorlatát szin-
tén vállalatunknál teljesítő má-
sodéves Veszprémi Ramóna is. 
Szintén az előadók között sze-
repelt az ISD DUNAFERR ré-
széről dr. Hári László és Wizner 
Krisztián. Részt vett a konfe-
rencián az OMBKE dunaúj-
városi szervezetének elnöke, 
Cseh Ferenc és titkára, Kvárik 
Sándor is.
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