
Pályázati felhívás
A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés pályázatot hirdetett 
az Acélipar Fiatal Innovatív Mérnöke Díj elnyerésére. A pá-
lyázat témája a fajlagos energiafelhasználás-csökkentés az 
acélkohászat metallurgiai és továbbfeldolgozó fázisaiban 
a fenntarthatóság szolgálatában. November 22-ig várják a 
pályázatokat.

2. oldal

XLII. Vasas- és Kohásznap
Több mint nyolcezren vettek részt július 12-én Dunaújvá-
rosban a 42. alkalommal megrendezett Vasas- és Kohász-
napon. A dunaferres családok ünnepe idén a hagyományok 
és az újdonságok kettősségének jegyében telt, az Edda fel-
lépésével és sok-sok érdekes programmal.

3. oldal

Pozitív élmények és értékes kapcsolatok
Angeli Tamás és Szalai Dániel Junior Energiagazdák díj-
nyertes projektjéről korábban már beszámoltunk a Duna-
ferr Magazinban. Sikeres munkájuk elismeréseként áp-
rilisban jutalomúton vettek részt a Hannoveri Vásáron, 
június végén pedig a hivatalos díjátadó résztvevői voltak 
Berlinben.

 9. oldal

Az első kupától a gyűjteményig
Évek alatt tekintélyes gyűjteménnyé terebélyesedett a ko-
hász hagyományok ápolásához kapcsolódó kupák sokasága 
László Ferenc irodájában. A Gyártó Egység vezetője többek 
között édesapjától, kollégáktól, barátoktól kapott darabok-
kal bővítette a kollekciót. 

12. oldal
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A MAgyAr VAs- és AcélipAri EgyEsülés pályázAtot hirdEt Az 

acélipar fiatal innovatív mérnökE Díj 
elnyerésére.

A pályázAt téMájA
Fajlagos energiafelhasználás-csökkentés az acélkohászat metallurgiai  

és továbbfeldolgozó fázisaiban a fenntarthatóság szolgálatában

A pályázók körE
A pályázaton részt vehet minden, az MVAE valamely tagvállalatánál dolgozó, 35. életévét be nem töltött,  

minimum BSc-szintű mérnöki diplomával rendelkező természetes személy.

A pályázAt forMAi köVEtElMényEi
•	 a	címlap	tartalma:	szerző	neve,	munkahelye,	beosztása,	végzettsége,	dolgozat	címe,	benyújtás	dátuma,
•	 a	pályamű	terjedelme	minimum	10	000	karakter,	maximum	15	000	karakter	lehet
•	 a	pályamű	minimum	3	fejezetet	tartalmazzon	(bevezetés	–	maximum	1	oldal,	tartalmi	rész	–	a	vizsgált	téma	belső,	tartalmi	

tagolódása	szerint	további	fejezetekre	osztható,	összefoglalás/konklúzió),
•	 a	pályaművet	elektronikus	Word-dokumentum	formájában	kérjük	benyújtani,	minden	irányban	2,5	cm-es	margóval,	 

11	pontos	Arial	betűtípussal
•	 a	felhasznált	irodalom	megjelölése,	hivatkozások	az	általános	vonatkozó	szabályok	szerint.

A pályázatokat elektronikus levélben várjuk a weibel.viktoria@mvae.hu e-mail címre.
Benyújtási határidő: 2019. november 22.

Az	MVAE	szakmai	bizottsága	(elnök,	igazgató,	igazgatóhelyettesek)	a	benyújtott	pályázatokat	az	alábbi,	előre	meghatározott	
bírálati	szempontrendszer	szerint	értékeli:
Összesen	szerezhető:	 maximum	100	pont

•	 formai	követelményeknek	való	megfelelés:		 0–20	pont
•	 szakkifejezések	helyes	használata:	 0–10	pont
•	 ábrákból,	diagramokból	levont	következtetések	helytállósága:	 0–20	pont
•	 újszerű	gondolatok,	újszerű	műszaki	megoldások,	javaslatok:	 0–50	pont

A	pályázat	eredményének	kihirdetésére	2019.	december	18-án,	az	MVAE	taggyűlésén	kerül	sor.	

Az AcélipAr fiAtAl innoVAtíV MérnökE pályázAt díjAzásA
I.	fokozat:		 500 000	Ft
II.	fokozat:		 300 000	Ft
III.	fokozat:		 200 000	Ft

A	Magyar	Acél	szakmai	magazinban	interjút	közlünk	a	nyertesekkel,	 
illetve	lehetőség	nyílik	a	szakmai	publikációk	megjelentetésére	is.	

Aktuális
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VAsAsNAp 2019

több mint nyolcezren 
vettek részt július 12-én 
Dunaújvárosban  
a 42. alkalommal 
megrendezett Vasas-  
és kohásznap programjain. 
A dunaferres családok 
ünnepe idén  
a hagyományok és az 
újdonságok kettősségének 
jegyében telt.   

Ünnepi hangulattal telt meg a 
Vasmű tér a rendezvény nap-
ján: hatalmas sátrak alatt kínál-
ták a finomságokat a vendégek-
nek, akik kivetítőkön is nyomon 
követhették a színpadi történé-
seket a délután és az este folya-
mán. Kinyitotta kapuit a gyár 
a látogatók előtt: nosztalgiagő-
zössel és autóbuszokkal is kör-
beutazhatták a Vasmű területét 
az érdeklődők, hogy meglesse-
nek néhány technológiai „titkot”. 
A színpad melletti sátorsoron 
is számtalan érdekesség, lát-
ványosság várt a vendégekre: 
Móder Rezső képzőművész „Ze-
nélő szoborpark” mini tárlata, 
a Dunaújvárosi Egyetem high-
tech kiállítása, nosztalgiafényké-
pész és green-box fotózás. A leg-
erősebbek szakanderpárbajon 
mérkőzhettek meg Fekete Lász-
lóval és fiaival. 150 szerencsés 
nyertes átvehette Koltai Róbert 
„Sose halok meg?” című dedikált 
önéletrajzi kötetét. A gyerekek-

re sok-sok kaland várt a Duna-
ferr-iskola előtti füves területen 
kialakított játszóházban, a meg-
fáradt kis vendégek azután egy 
fagylalttal frissülhettek fel.

Délután négy órakor az 
Edda zenekar fellépésével vet-
te kezdetét a zenei programok 
sora. A program különlegessé-

ge volt, hogy a banda az 1986-
os miskolci, a Lenin Kohászati 
Művek üzemcsarnokában tar-
tott, Tűzközelben című fellépé-
sét idézte fel. Pataky Attila még a 
kohászok speciális védőruháját is 
magára öltötte a színpadon.

A 42. Vasas- és Kohásznap 
ünnepélyes megnyitójával, majd 

elismerések átadásával foly-
tatódott a program 17 órától. 
Evgeny Tankhilevich cégveze-
tő magyar nyelven köszöntötte 
dunaferres kollégáit és a meg-
jelent vendégeket. A cégveze-
tő rövid beszédében kiemel-
te: nap mint nap óriási kihívá-
soknak kell megfelelni, hogy az 
ISD DUNAFERR megőrizze he-
lyét a nehéz piaci körülmények 
között, és a vertikum modern, 
környezetbarát gyárrá fejlőd-
hessen. A cégvezető az ünnep 
alkalmából köszönetet mon-
dott mindazoknak, akik felépí-
tették a gyárat, csakúgy, mint 
az iparváros valamennyi pol-
gárának, hiszen szinte minden-
ki kötődik valamilyen szálon a 
Vasműhöz. Ezt követően a szín-
padon kimagasló munkavégzé-
sük elismeréseként pénzjutal-
mat vehetett át tíz dunaferres 
kollégánk. Teljesítményükhöz 
munkahelyi vezetőik a színpa-
don is gratuláltak. Jutalomban 
részesült Majer János villany-
szerelő (Nagyolvasztómű), 
Hor váthné Gazics Éva kohá-
szati anyagelőkészítő (Meleg-
hengermű), Kanderka István 
pácolósori kormányos (Hideg-
hengermű), Deák Lajos tola-
tásvezető (Szállítómű), Hor
váth Zoltán öntő előmunkás 
(Karbantartási Igazgatóság), 
Siba László létesítménygazdál-
kodási főosztályvezető (Eszköz-
gazdálkodási igazgatóhelyet-
tes szervezete), Kiss Ernő ra-
diometrikus művezető (IT 
Igazgatóság), Major Csaba da-
rus (Termelésirányítási igaz-
gatóhelyettes szervezete), 
Szloboda János raktárvezető 
(ISD Kokszoló), Filotás Tibor 
fő gépész (ISD Power). (A dí
jazott munkatársainkról szóló 
összeállítást augusztusi magazi
nunkban olvashatják – a szerk.)

A megnyitó záróakkordjaként 
az Országos Magyar Bányászati 
és Kohászati Egyesület helyi 
szervezetének tagjai a Duna-

XLII. Vasas- és Kohásznap
 Jó IDőBEN, Jó KözöSSÉGBEN

(Folytatás a 4. oldalon.)
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újvárosi Vegyeskar művésze-
ivel kiegészülve kohásznótá-
kat adtak elő, majd a könnyűze-
nei produkcióké lett a színpad. 
Fellépett a Honeybeast együttes, 
Keresztes Ildikó, Miller Zoltán és 
Vágó Bernadett, Szandi, Janicsák 
Veca, Fásy Ádám és Zsüliett, 
Charlie és a Mystery Gang is.

Ahogyan beesteledett, tűzi-
játék szórakoztatta a vendége-

ket és látványos fényfestés öl-
töztette díszbe az igazgatósá-
gi épületet. A gyárkapukon be-
lül természetesen nem állt meg 
az élet a Vasasnap idejére sem: 
a folyamatos termelési rend-
ben működő üzemek dolgozói 
munkával töltötték az ünnepet. 
Számukra a munkáltató igény 
szerint estebédet biztosított.

Sz. I. – Sz. Gy.

VAsAsNAp 2019

XLII. Vasas- és Kohásznap
(Folytatás a  3. oldalról.) Ugrálóvárak, játszósarok, 

arc festő műhely, rodeóbika, 
lufi hajtogató bohóc is várta 
a gyerekeket a Vasasnapon. 
Szülők és apróságok türel-
mesen várták a kacskaringó-
zó sorokban, míg az arcfestők 
elkészítették a cicák, tigrisek, 
pillangók vagy aktuális rajz-
filmhősök vonásait. Szám-
talan kérés érkezett a lufi-
kat formázó bohóchoz is. Egy 
emelvényen vasbika mozgott, 
dobálta le magáról a bátrabb 
kislányokat-kisfiúkat. 

Itt találkoztam kedves isme-
rőseimmel, Somogyi Zsolt tal, 
feleségével, Ágnessel, valamint 
a két gyerkőccel, Angelikával és 
Andrással:

– Lili, a nagylányunk a szín-
padnál maradt, őt már a kon-
certek érdeklik – magyarázta 
Zsolt, aki a Kokszoló XVI. szá-
mú szivattyútelepén gépkezelő. 
Tudom, hogy régóta dolgozik a 

gyárban, mégis meglepett a ki-
mondott, 1993-as évszám. 

– Elsősorban a gyerekek 
miatt jöttünk ki, de jók a ze-
nei programok is. Amíg lent, a 
Duna-parton volt a Vasasnap, 
egyet sem hagytunk ki. Ezen a 
helyszínen most vagyunk elő-
ször.   K. É.

jókedvű játékvilág

Somogyiék gyerkőcei jól 
szórakoztak a játszóházban

A tanműhely mögött kialakí-
tott, ideiglenes vasútállomá-
son várakozott a MÁV pöfékelő 
gőzmozdonya, amelyhez valódi 
szeneskocsi kapcsolódott. Sok 
család szállt fel a régies han-
gulatú vasúti kocsikba, hiszen 
különleges alkalmat kínált a 
vonatozás, hogy a kerítésen be-
lül is körülnézhessenek a gyár-
ban a kíváncsi látogatók.

Két kisfiúval keresett helyet 
Biliczkiné Moldván Szilvia és 
férje. Kiderült, Győrből érkez-
tek, az unokatestvérük dolgozik 
a Vasműben, ő hívta meg őket a 
Vasasnap rendezvényeire:

– Gyakran látogatjuk meg 
a családot Dunaújvárosban. 
Természetes, hogy beszélgetés 
közben elő-előkerül a Vasmű. 
Eddig csak messziről láttam a 
kéményeit, mindig is kíváncsi 
voltam, milyen lehet közelebb-
ről. Örültünk a vonatjegyeknek, 
ez egy jó alkalom, hogy lássuk a 
gyárat.

A szomszéd fülkében Pisz
mann Sándorral, feleségével és 
két kamasz fiával találkoztam. 
Sándor a Fémbevonóműben 
dolgozik, de a középisko-
lás fiúk még nem jártak a 
Vasműben. Most alaposan 
körülnézhettek.

Hengerműről, bugákról ma-
gyarázott a vonatablakon kite-
kintő családjának Vida Mihály, 

a Meleghengermű meós beosz-
tású anyagmérnöke:

– Második munkahe-
lyem a Vasmű, két éve a Labor 

Nonprofit Kft. alkalmazott. 
Feleségem, Sasvári Mercédesz, 
Zsombor fiam és anyósom, 
Mihály Hajnalka utazik ve-
lem. Örültünk a lehetőségnek, 
hogy belülről láthatjuk a gyárat. 
Izgalmas az utazás, egy kívülálló 
elképzelni sem tudja, hol készül 
mindennapjaink fém haszná-
lati tárgyaihoz az alapanyag. 
Itt, Dunaújvárosban születtem, 
vonzott a kohász pálya, ezért 
lettem anyagmérnök. Rokonok 
is dolgoznak a gyárban, szá-
momra vonzó munkahely. Úgy 
tervezem, innen megyek majd 
nyugdíjba – hangzott el beszél-
getésünk végén.

A vonat néhány percre meg-
állt a konverter mellett. Az élel-
mesebb utasok kiléptek a pe-
ronra: szikrák, apró tüzek, fo-
lyékony fém látványa ragadta 
meg őket. A gőzösünk tett még 
egy rövid kitérőt, majd a buga-
tér mellett visszazakatolt alkal-
mi állomására. K. É.

gőzössel a gyárban

A Vida család élvezte a vonatozást
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Nagy népszerűségnek örvendett a Vasas-
napon az a sátor, ahol Fekete László erő-
sportoló várta az erős és bátor embereket, 
hogy vele, vagy a fiaival mérjék össze erejü-
ket, mégpedig szkanderben. A keményköté-
sű „acélemberek” választhattak, hogy jobb, 

vagy bal kézzel veszik fel a harcot a köz-
kedvelt sportemberrel szemben. Laci elein-
te zsörtölődött, hogy kedvenc felszerelése-
it, a petrencerudat és a kőgolyókat ezúttal 
nélkülöznie kell, de aztán beszállt a karbir-
kózásba. 

– Szeretem az ilyen rendezvényeket, 
mert hasonló emberek között nőttem fel. 
Jómagam falusi gyerek vagyok, a kemény 
munka sohasem állt távol tőlem. A sze-
memben a munkásemberek a nagybetűs 
Emberek. A szkanderhoz alapjában véve 
semmilyen közöm sincs, ez más műfaj, 
mint az általam űzött erősport. A szkander 
kocsmai virtuskodásból nőtte ki magát 
sportággá, mi most csupán játéknak fog-
juk fel. 

Berki József, a Meleghengermű dol-
gozója az elsők között szállt csatába. 
A kiélezett küzdelem után összegezte 
tapasztalatait:

– Nagyon vártam, hogy 
találkozhassak Fekete Laci-
val, mert nagyon kedve-
lem őt, hiteles személyiség-
nek tartom. Végigkövettem 
a pályafutását, nagy élmény 

volt számomra most megismerkedni vele. 
Régebben, fiatalként szkanderoztam olykor, 
de az már a múlt. A Vasasnapokat kimon-
dottan kedvelem, mert ezek valódi családi 
rendezvények, ilyenkor összegyűlhet a csa-
lád, jó szórakozási lehetőségeket biztosíta-
nak a munkavállalók számára. Most is kinn 
van a lányom is az unokákkal és remekül 
érezzük magunkat.

Sz. Z.

Megtisztelte alkotásaival a 
hagyományos rendezvényt 
Móder Rezső, Munkácsy-dí-
jas képzőművész is. Hangszer-
ként is funkcionáló mobil fém-
szobraiból állított ki néhányat, 
bátorította is megszólaltatá-
sukra az érdeklődőket.

Miskolcról érkezett a 
vasasnapra Szekeres Béla és 
Sze keresBalogh Emese:

– Az Öko-Ferr Kft.-nél 
dolgozom – mutatkozott be 
Emese – ez a negyedik év, 
hogy eljövünk Dunaújvárosba, 
a Vasasnapra. Még sosem ta-
lálkoztam Móder Rezsővel, és 
alkotásaival, de nagyon érde-
kesnek találom ezeket a műve-
ket. Azért is jöttünk közelebb, 

hogy megnézzük őket és be-
szélgessünk a művésszel.

Jöttek mások is a szobrok-
hoz, bár a fém diszkrét hang-
ját elnyomta a színpad aktu-
ális koncertje. Az ISD Power  
I. számú szivattyútelepén dol-
gozik főgépészként Simics 
Antal, aki a művésszel való 
személyes találkozásra hasz-
nálta ki az alkalmat:

– Sok minden érdekel, köz-
tük a képzőművészet, a régi-
séggyűjtés is. Kedvelője va-
gyok a fémszobroknak, örü-
lök, hogy itt is láthatom Móder 
Rezső szobrait. Jót beszélget-
tünk az alkotásokról, a szobrá-
szatról, és úgy általában az éle-
téről.  K. É.

Vasszobrász a Vasasnapon

Simics Antal, móder Rezső és Szekeres Béla

A Dunaújvárosi Egyetem de-
monstrációs állomásainak he-
lyet adó sátorban ezúttal a 
tu domány élményközpontú vo-
natkozásai kerültek fókuszba. A 
VR-szemüveget magunkra ölt-
ve egy új világ nyílt meg a sze-
meink előtt. Az asztalokon ro-
botkutyával, mellette virtuális 
hegesztőgéppel ismerkedhetett 
gyermek és felnőtt egyaránt. A 
green-box fotózáson pedig a ha-
gyományos kohászfelszerelést 
ölthettük magunkra, s rögtön 
kiváló minőségű fotók igazolták 
a világnak, hogy miként is feste-
nénk olvasztárként.

Szabóné Rákász Lívia, az 
Informatikai Igazgatóság mun-
katársa családjával érkezett a 
high-tech sátorba:

– Nagy élmény mindannyi-
unknak a Vasas- és Kohásznap. 
A férjemmel, a gyermekeim-
mel és a nagyival jöttünk, és 
szinte mindent kipróbáltunk. 
Szenzációs élményt jelentett 
körbenézni a VR-szemüveggel, 
de a fiaimnak a hegesztő-
robot tetszett a leginkább. 
Örömmel hallgattam az Edda 
és Keresztes Ildikó koncertjét, 
de a gyárlátogatás a gőzössel 
ugyancsak örök emlék marad.

Dénes János, az ISD Power 
Kft. mérnöke is jól érzete magát 
az idei Vasasnapon.

– A családdal a jónak ígér-
kező programok miatt jöttünk 
ki. A kislányom nagyon szere-
ti a Honeybeast együttest, illet-
ve volt lehetőségünk arra, hogy 
együtt menjünk be a vasműbe és 
megismerjék a munkahelyemet. 
Szerencsére éppen csapolás köz-

ben haladtunk 
el a kohók mel-
lett és az nagyon 
tetszett nekik. 
Láthattuk a kok-
szolót is különbö-

ző munkafázisaiban, és végigkö-
vethettük az acélgyártásból szár-
mazó salak útját. Visszaérkezve 
jöttünk ide a high-tech érdekes-
ségeket megnézni, aztán eltöl-
tünk egy kellemes estét a zenei 
programokon.  Sz. Z.

játékos tudomány

jól sikerült a Szabó család 
emlékfotója

Acélemberek viadala

Fekete László és egy vasműs kihívója
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jövőre, veletek, ugyanitt!
Családok és baráti 
társaságok, unokák és 
nagyszülők, házaspárok 
és munkahelyi kollektívák 
– mindenki megtalálta 
magának az élményeket a 
Xlii. dunaújvárosi Vasas- 
és kohásznapon. több ezer 
ember kikapcsolódásáról, 
szórakozásáról és 
vendéglátásáról 
gondoskodtak a szervezők, 
a fellépők és a különböző 
szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások. Ezúttal is 
bebizonyosodott a régi 
igazság: együtt lenni jó! 
Folytatás – jövőre.
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Aktuális

Az idei év első hat hónapját értékelték az ISD DUNAFERR 
vállalatcsoportnál a július 10-ére összehívott munkavédelmi 
és tűzbiztonsági tanácskozáson. A szakterületek felelőseinek 
előadásából kiderült, hogy a teljes baleseti frekvencia, azaz az 
egymillió munkaórára jutó munkabalesetek száma kedvezőbben 
alakult a kitűzött mEBIR-célértéknél, míg az ipari baleseti frekvencia 
tekintetében kedvezőtlenebb a tényszám a célértéknél. A tűzesetek 
száma magasabb ugyan az elmúlt évek átlagánál, de ezek során 
jelentős kárérték nem keletkezett. A részletes beszámolót lapunk 
augusztusi számában olvashatják.

Június 27-én délután egy 
nem túl nagy létszámú, 
de annál elszántabb 
csapat gyülekezett a 
DuNAFERR igazgatóság 
melletti kiserdőben, hogy 
folytassák a Gyártörténeti 
Gyűjtemény szabadtéri 
kiállításának tavaly 
megkezdett rendbetételét. 

Az önkéntes munka élére ezút-
tal is az Országos Magyar Bá-
nyászati és Kohászati Egyesület 
(OMBKE) dunaújvárosi szerve-
zetének tagjai álltak. Aktív ko-
rúak és nyugdíjasok egyaránt 
lapátot, lombseprűt, gereblyét, 
szemeteszsákot ragadtak, hogy 
megszépítsék a kiállított tár-
gyak környezetét. Cseh Ferenc 
elnök és Kvárik Sándor titkár is 
kivette a részét a közös munká-
ból, csakúgy, mint Bocz András, 
a Vaskohászati szakosztály el-
nöke.

Az önkéntesek összeszedtek 
a területen jó néhány zsáknyi 
szemetet, ahol szükséges volt, 
megtisztították az aljnövényzet-
től a kiállítási tárgyak környe-
zetét, és fehér díszkavicsot terí-
tettek el a gépek körül. Ezúttal 
is csatlakoztak a munkavégzés-
hez a VÉD-SZ-DUNAFERR lé-
tesítményi tűzoltóság lánglo-
vagjai is, akik nagynyomású víz-
sugárral tisztították meg a be-
rendezéseket a lerakódott por-
tól, avartól. 

Aki mostanában sétál a 
kiserdőben, minden bizony-
nyal kellemesebben érzi ma-
gát a megtisztult, hulladék-
mentes környezetben. Jó len-
ne, ha mindannyian odafigyel-
nénk arra, hogy ez a jövőben is 
így maradjon.

Sz. I.

Takarítás az ipari skanzenben
 MEGSzÉpüLT A TErüLET

MuNkAVéDElEM

8



Angeli tamás 
(lemezalakítómű) és 
szalai Dániel (RMs és 
HR igazgatóság) Junior 
Energiagazdák díjnyertes 
projektjéről korábban már 
beszámoltunk a Dunaferr 
Magazinban. 

Sikeres munkájuk elismerése-
ként áprilisban jutalomúton 
vettek részt a Hannoveri Vásá-
ron. Június 24-26-a között pedig 
a hivatalos díjátadó résztvevői 
voltak Berlinben, ahol a bolgár, 
a cseh és a görög csapat tagjaival 
együtt kapták kézhez elismerő 
tanúsítványaikat. Az alábbiak-
ban közös élménybeszámolóju-
kat olvashatják.

„Berlini három napunkat 
BorosHuber Mária, a Német-
Magyar Tudásközpont Kft. ügy-
vezetője és Lengyel Bálint pro-
jektkoordinátor társaságában 
töltöttük. Megérkezésünket 
követően rögtön a Florida-Eis 
Manufaktur GmbH nagymúltú 
fagylaltkészítő cég telephelye 
felé vettük az irányt. Itt Olaf 
Höhn cégvezető részletesen 
bemutatta energiahatékony 
és környezetbarát működésük 
alapjait, amelyek révén iga-
zi mintagyárként üzemelnek. A 
gyárbejárás során aztán meg is 
kóstolhattuk a frissen készült fi-
nomságokat. Szerencsére a ki-

váló íz és a krémes állag leg-
alább olyan kiemelt figyelmet 
kap náluk, mint az energia- és 
környezettudatosság.

Miután kellőképpen lefa-
gyasztottuk az ízlelőbimbóin-
kat, elfoglaltuk szobáinkat, és 
szusszantunk egyet a Motel One 
szállodában, Berlin központjá-
ban – külön köszönet a magyar 
és német szervezőknek a szín-
vonalas szállásért és ellátásért!

Ezt egy fantasztikus, kétórás 
hajókázás követte a Spree fo-
lyón. Oda-vissza megcsodálhat-
tuk az ezerarcú fővárost, közben 
csapatok közötti vetélkedő –
természetesen energetika té-
makörben –, vacsora és vissza-

fogott sörözgetés volt a prog-
ram. Este még fakultatív jelleg-
gel „szigorúan szakmai” esz-
mecserét folytattunk az egyik 
folyóparti sörellátó egységnél a 
frankfurti iparkamarás szerve-
zőkkel, így zárva eseménydús 
napunkat.

Június 25-én a díjátadóról 
szólt a nap első fele. Az ipar-
kamara közeli épületében gyűl-
tünk össze a bolgár, cseh és gö-
rög nyertes csapatok résztve-
vőivel, valamint azzal a kö-
zel 200 német középiskolással 
és mentoraikkal, akik szintén 
Fiatal Energiagazda-képzésen 
vettek részt. Számukra is ak-
kor tartották az eredményhir-
detést is kis-, közép- és nagy-
vállalati projekt kategóriák-

ban. Iparkamarai, gazdasági 
és politikai szereplők egyaránt 
tiszteletüket tették az esemé-
nyen. A díjakat Svenja Schulze 
környezet- és természetvédel-
mi, valamint nukleáris bizton-
sági miniszter asszony, illet-
ve dr. Eric Schweitzer, a Német 
Ipar- és Kereskedelmi Kamara 
elnöke adták át. Nagy örö-
münkre dr. Györkös Péter ma-
gyar nagykövet is megérke-
zett a kezdésre, akivel válthat-
tunk pár szót a projektünkről. 
A nagykövet urat velünk együtt 
felhívták a színpadra, ahol őt 
is kérdezték a magyarországi 
környezetvédelmi és energia-
haté konysági törekvések je-
lenlegi állásáról. A színvonalas, 
stand-up produkcióval is tar-
kított programot egy összné-
pi fotózás és svédasztalos ebéd 
zárta. 

A 37 fokos jó meleget ki-
használva ellátogattunk a 
Reichstag épületéhez is, ami-
nek látványos szerkezetű üveg-
kupolájában átélhettük, milyen 
lehet paradicsomnak lenni egy 
üvegházban…  Utána átsétál-
tunk a Bundestag épületébe, 
ahol egy országgyűlési képvi-
selő szakított ránk egy kis időt, 
és bemutatta képviselői tevé-
kenysége aktualitásait, sajátos-
ságait. Kitikkadva, megfárad-
va a frankfurti kollégák meg-
hívására egy jellegzetes köl-
ni étteremben töltődtünk fel 
egy rendkívül ízletes vacso-
ra és pár pohárka hideg kölsch 
sör segítségével. Ily módon erőt 
gyűjtve még bevettük a híres 
tv-tornyot, ahol 200 méter fe-
letti magasságból konstatáltuk, 
hogy bizony nem kevés kilomé-
tert talpaltunk reggel óta.

Egy kiadós alvást követően 
szerdán már csak a hazaút várt 
ránk. Leszámítva a járatkésést 
és a másfél órás araszolást az 
M0-áson, pozitív élményekkel 
és újabb értékes emberi kap-
csolatokkal gyarapodva értünk 
haza.”

junior Energiagazda díjátadó
 pozITíV ÉLMÉNyEK ÉS ÉrTÉKES KApcSoLAToK

Angeli Tamás és Szalai Dániel

hajókirándulás a Spree folyón

A Reichstag kilátóként funkcionáló 
üvegkupolája
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Mint arról júniusi 
lapszámunkban már 
röviden beszámoltunk, 
selmecbányára visszanyúló 
hagyományokhoz méltó 
eseményt szerveztek a 
dunaújvárosi egyetemisták 
május végén.

A Miskolci Nehézipari Egye-
tem alapításának 70., valamint a 
Dunaújvárosi Egyetem jogelőd-
je alapításának 50. kerek évfor-
dulójára emlékezve a dunaújvá-
rosi hallgatók egy emlékművet 
kocsira rakva, gyalog 
húztak el Dunaújváros-
ból Miskolcra.

Tavaly ősszel pattant 
ki az ötlet a selmeci ha-
gyományok őrzésében 
jeleskedő dunaújvárosi 
diák, Niver Patrik fejé-
ből, hogy szervezék meg 
a „tolást” a jeles évfordu-
lók alkalmából. Az ötle-
tet aprólékosan kidolgo-
zott terv követte, amely-
hez sikerült támogatókat 
szerezniük. 

A május végi ese-
ményen megjelentek az 
OMBKE dunaújváro-
si szervezetének tagjai 
is, köztük Józsa Róbert, 
a helyi szervezet koráb-
bi elnöke, aki sokakkal 
együtt örömmel támo-
gatta a kezdeményezést:

– Úgy gondolom, a „Tolás 
2019” a szakmához, illetve az 
alma materhez való ragaszkodás 
egyik színfoltja. Régi hagyomány 
ez, tíz évvel ezelőtt Miskolcról 
toltak el egy csillét bányamér-
nök hallgatók Dunaújvárosba, 
amelyet kiállítottak a kollégi-
um mellett. Később egy idő-
ben toltak Sopronból egy rön-
köt, Miskolcról csillét Sel-
mecbányára. Mindkettő meg-
tekinthető a szalamander idő-
szakában Selmecbányán, a 

bányászati palotában. Ebbe a fo-
lyamatba kapcsolódtak most be 
a dunaújvárosi egyetemisták. 
Az OMBKE helyi szervezete is 
segítette ötletük megvalósítását, 
mint a szakmaszeretetet, a 
selmeci hagyományok szellemi-
ségének őrzője. Fontosnak tart-
juk, hogy a fiatalok a diploma 
megszerzése után is tovább vi-
gyék ezt a szellemiséget.

Dr. Kiss Endre, a Duna új-
városi Egyetem tanára, a főisko-
la korábbi főigazgatója köszön-
tötte az ünnepségen a vállalko-

zó szellemű diákokat, aki hang-
súlyozta, hogy milyen fontos az 
egy tőről fakadó intézmények 
hallgatóinak baráti kapcsolata:

– Időnként felmerül a hall-
gatókban az együvé tartozás ki-
fejezésének fontossága. Ez az 
emlékmű is egy kifejezése an-
nak, hogy nem ellenfelek va-
gyunk, hanem barátok, tár-
sak, segítők. Ez az összetarto-
zás a hallgatókban erősebben 
megmutatkozik, mint az okta-
tókban. Hasonlóan fontos az 
OMBKE-vel való kapcsolat. Az 

egyesület a kohászatban, bá-
nyászatban dolgozó szakembe-
rek szervezete. A hallgatók szá-
mára alapvetően fontos, hogy 
megérezzék azoknak a szakem-
bereknek a gondolkodásmód-
ját, akikkel később, jó esetben, 
együtt dolgoznak.

Hasonlóképpen vélekedett 
az eseményről az ötletgazda 
diák, Niver Patrik is:

– Sok embert megmozgat-
tunk és összehoztunk ezzel 
az akcióval. Szervezés közben 
megmutathattuk, mi a kollegia-

litás és az őszinte barát-
ság. Egyértelmű az em-
lékművel szállított üze-
netünk: az egyetemi és 
hallgatói összefogás ha-
tártalan. Külön köszönet 
illeti a segítségért Kvárik 
Sándort, az OMBKE du-
naújvárosi szervezetét, a 
Magyar Vas- és Acélipari 
Egyesülést, valamint az 
ISD DUNAFERR Zrt.-t.

Mielőtt útnak in-
dultak, a diákok meg-
mutatták az emlékmű-
vet. Az acéloszlopon a 
Miskolci Egyetem mű-
szaki karainak emblé-
máit helyezték el, a tete-
jére pedig Dunaújvárost 
jelképező, bronzból ön-
tött olvasztár szobrot 
forrasztottak. Óvatos 

mozdulatokkal, hárman emel-
ték a kocsira a Timur név-
re keresztelt emlékművet. Az 
úton a tervek szerint haladtak 
a diákok, Adonynál keltek át a 
Dunán, csak aludni álltak meg 
néhány helyen. Június elsején, a 
reggeli órákban érkeztek meg a 
miskolci campusra, ahol szak-
estéllyel ünnepelték meg az 
eseményt. Másnap végleges he-
lyére került az emlékmű, hir-
detve az összetartozás nemes 
eszméjét.

K. É.

Szalay géza
1929-2019

hosszú életkort megérve tá-
vozott közülünk a régi vezetői 
gárda egyik jeles képviselője. 
Szalay géza 1929. november 
10-én született Sopronban. 
Családjából a tanulás szere-
tetét, fontosságát hozta ma-
gával, és ezt adta tovább saját 
gyermekeinek is. Okleveles 
kohómérnökként a Kőbányai 
Alumíniumhengermű volt az 
első munkahelye. 1957-től a 
Vaskohászati Kemenceépítő 
Vállalatnál kezdett dolgozni, 
ahol már kapcsolatba került 
a Dunai Vasművel is, a II. kohó 
rekonstrukciójának és a II. 
számú kokszolóblokk beruhá-
zásának építésvezetőjeként.

1961-től dolgozott a Dunai 
Vasműben, részt vett töb-
bek között a hideghengermű 
beruházásának előkészíté-
sében, az első profilhajlító 
és spirálcsőgyártó gépsorok 
telepítésében. 1965-től a hi-
deghengermű gyáregység ve-
zetője volt, majd a szervezeti 
összevonások után főmérnöki 
beosztásban dolgozott tovább. 
1971-től a vállalati exportter-
melési területet irányította, 
majd az értékesítés tervezé-
se lett a fő feladata. Az mTA 
SZTAKI és a Dunai Vasmű 
közös fejlesztési társaságá-
nak igazgatójaként az ő irá-
nyítása mellett dolgozták ki 
a Vasmű első számítógépes 
termeléirányítási és progra-
mozási rendszereit. 1988-tól 
nyugdíjba vonulásáig a Du-
naferr termelési főmérnöke 
volt. munkáját az évtizedek 
során számos állami és válla-
lati kitüntetéssel ismerték el.

Nemcsak szakmai terüle-
tét ismerte kiválóan, hanem 
humán műveltsége, német 
nyelvtudása is kiemelkedő 
volt. Két lányát is értelmiségi 
pályára szánta, egyikük jo-
gász, másikuk pedagógus lett. 

Szalay gézát június 27-én 
helyezték örök nyugalomra a 
dunaújvárosi temetőben. Em-

lékét megőrizzük.

NEkRolóG

Dunaújvárosból miskolcra 
gyalogoltak a diákok

 ToLáS 2019

A miskolci Egyetem parkjában felállított emlékmű
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Az Országgyűlés elfogadta a 2019. évi XLIX. törvény a pénzmo-
sás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadá-
lyozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosítása, melyben az 
ügyfél-átvilágítás elvégzésének határideje 2019. október 31-re 
módosult. 

Kérjük azon pénztártagjainkat, akik 2017.06.26-a óta a je-
lenleg hatályos jogszabályoknak megfelelő kiemelt közszerep-
lői nyilatkozatukat nem tették meg, 2019. október 31-ig a hon-
lapunkról (www.gyongyhaznyp.hu) letölthető Kiemelt köz
szereplő nyilatkozat, természetes személy ügyfél tölti ki! – A 
Pmt. 19.§ (1)(2)ben előírt kötelezettség végrehajtásához című 
nyomtatvány kitöltésével és megküldésével tegyék meg! Kérjük 
továbbá, hogy ha személyes adataikban változás történt, a hon-
lapunkról letölthető Adatváltozás című nyomtatvány kitölté-
sével jelentsék be azt pénztárunknak! A nyilvántartott szemé-

lyes adatok megtekinthetők a 2019. februárban kiküldött egyé-
ni számlaértesítőn. 

A kiemelt közszereplői nyilatkozatot és az adatváltozás bejelen-
tését a következő módokon tehetik meg:

– személyesen az ügyfélszolgálaton a szükséges nyomtatvány ki-
töltésével (ügyfélszolgálat címe: 2400 Dunaújváros Vasmű út 39. II. 
202. Nyitvatartás: H, Cs 7:30–15:00, K 7:30–16:30, Sz 9:00–15:00, 
P 7:30–13:00)

– a honlapunkról letöltött és kitöltött megfelelő nyomtatványt 
postai úton (cím: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 39. II.202.), vagy 
szkennelve e-mailben (kapcsolat@gyongy.dunaferr.hu) juttathatják 
vissza ügyfélszolgálatunkra. 

Köszönjük együttműködésüket!

Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár

Az isD kokszoló 
kft. vezetése évek 
óta elkötelezett a 
környezetvédelem, a jó 
minőségű termék és az 
energiahatékony gyártás 
mellett. 

Ennek érdekében vezette be és 
működteti az ISO 9001, ISO 
14001 és ISO 50001 szabvá-
nyokra épülő minőség-, ener-
gia- és környezetközpontú irá-
nyítási rendszert, melynek 
hatékonyságát a DNV GL éven-
te ellenőrzi annak érdekében, 
hogy a szabványok követelmé-
nyeinek való megfelelés esetén 
erről tanúsítványt állítson ki.

Az idei évben június 11-14-
e között került sor az energia-
irányítási rendszer (EIR) meg-
újító auditjára, illetve a minő-
ség- (MIR) és környezetköz-
pontú irányítási rendszer (KIR) 
első periodikus felülvizsgálatá-
ra. A felülvizsgálatokat a DNV 
GL hét szakembere végezte.

A vezetőség döntése értel-
mében az EIR-audit még az 
ISO 50001:2011 szabvány alap-
ján zajlott, mert a szakmai sza-
batosság miatt meg akartuk 
várni az új szabvány magyar 

nyelvű kiadását. A felülvizsgá-
lat fókuszában az ETM-ek ér-
tékelése állt, de a többi szab-
ványkövetelmény ellenőrzése 
is alapos volt. Az audit során 
egy észrevételt és hét fejlesz-
tési javaslatot dokumentáltak 
az auditorok több kiemelkedő 
elem mellett. Megállapították 
többek között, hogy energia-
hatékonyság terén a folyama-
tos fejlődés nyomon követhető, 
illetve, hogy a mérőeszközök 
belső kalibrálásának dokumen-
tálása, nyilvántartása precíz.

A MIR-KIR felülvizsgálata 
során az auditorok a karbantar-
tás minőségügyi, környezetvé-
delmi vonatkozásait helyezték 
a középpontba, ugyanakkor az 
irányítási rendszerek egyéb ele-
meit is alaposan áttekintették. A 
záró értekezleten öt észrevételt 
említettek, illetve néhány terü-
letet pozitívan értékeltek.

Mivel nemmegfelelőséget 
egyik irányítási rendszer-
ben sem rögzítettek, ezért az 
auditorok megállapítása szerint 
a MIR-KIR-EIR működése ha-

tékony és kielégíti a vonatkozó 
szabványok követelményeit. 

Az audit tehát sikeres volt, a 
vezető auditor javasolta az EIR-
tanúsítvány újbóli kiállítását az 
ISD Kokszoló Kft. részére, és a 
MIR-KIR-tanúsítványok is ér-
vényben maradnak. A munka 
azonban nem áll meg: törek-
szünk az integrált irányítási 
rendszer hatékonyságát fokoz-
ni, melynek egyik forrása lehet 
az auditon dokumentált fejlesz-
tési lehetőségek megfontolása. 

Szilágyi Árpádné

jól vizsgázott a Kokszoló
 SIKErES AuDIToK

köZéRDEkű iNFoRMáCiók

Tisztelt Pénztártagjaink!
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Múlt és JöVő

évek alatt tekintélyes 
gyűjteménnyé 
terebélyesedett a kohász 
hagyományok ápolásához 
kapcsolódó kupák 
sokasága. Jubileumi 
rendezvények, évfordulók, 
szakestélyek alkalmából 
évről évre újabbak 
készülnek. 

Van, aki egy ideig őrizgeti, majd 
biztos helyen tudva, szívesen el-
ajándékozza az emlékkupákat. 
Ezek befogadásához teremtet-
te meg a feltételeket az ISD DU-
NAFERR Zrt. Gyártó Egysé-
gének vezetője, László Ferenc. 
A dolog pikantériája, hogy gé-
pész létére az ő fejéből pattant 
ki a kohász kupák vasműs gyűj-
teményének ötlete.

– A Gyártó Egység tárgyaló-
jában kezdtem gyűjteni és kiállí-
tani régi okleveleket, szobrokat, 
relikviákat a múltból. Felmerült, 
hogy a kupákat is elhelyezhet-
nénk itt. Otthon nekem is, édes-
apámnak is szép számmal voltak 
megőrzendő darabjaink. Hájas 
Béla üzemvezető kollégám is be-
hozta a sajátjait – megy vissza az 
időben az ötlet gazdája. – A gyűj-
temény bővüléséhez az első na-
gyobb lökést elődömtől, Szőnyi 
Zoltántól kaptuk. A helyi főisko-
lán egykoron tanító feleségének 
és neki mintegy kilencven darab 
kupájuk állt a pincében bedobo-
zolva, amit rendelkezésünkre bo-
csájtottak. Többen, akik nálunk 
megfordultak, szintén felajánlot-
ták a gyűjteményüket. Sütő Zsolt 
az édesapjának, Sütő Zoltánnak, 
az OMBKE egykori helyi szerve-
zőtitkárának kollekcióját is ne-
künk adományozta. Sok kupát 
kaptunk még vasműs kollégák-
tól, közülük a legtöbbet Hevesi 
Imrétől, Kvárik Sándortól, Józsa 
Róberttől és Tenyér Mihálytól.  

– Milyen gyűjtési körre terjed 
ki a kollekció?

– Nem müncheni sörös-
kupák, hanem a kohászathoz 
és a kohászati felsőoktatás-
hoz, valamint a bányászathoz 
kapcsolódó darabok alkotják a 
gyűjteményt. A Szent Borbála 
Szakestélyre készült kupa-soro-
zatból hiányzik még néhány év: 
1995, 1996, 1997 és 2012.

– Melyik a legféltettebb 
darabjuk?

– Tenyér Mihálytól kaptunk 
egy olyan kupát, amelyre Móder 
Rezső Munkácsy-díjas festő- és 
szobrászművész alkotásaiból 
nyomtattak. 

– Nyilvántartást vezetnek a 
gyűjteményről?

– Mindegyiket katalogizál-
juk, kapnak egy azonosító szá-
mot, és azt is vezetjük, hogy 
kitől kaptuk az adott darabot. 
Néhány kupából több példány 
is megtalálható, ezeket szíve-
sen cseréljük, ha valakinek ne-
tán éppen az a darab hiányzik a 
gyűjteményéből. Kétszázhetven 
különféle kupánk van, és ezeken 
kívül körülbelül száz, amelyből 
több is van. A tárgyalóban még 
van hely, lehet bővíteni a gyűj-
teményt. Nem a sajátunkként 
kezeljük, hanem a kohász társa-
dalom tárgyi örökségeként tart-
juk becsben ezeket. Arra vál-
lalkoztunk, hogy vigyázunk rá-
juk. Sokan vannak olyanok, akik 
már nyugdíjba mentek, félretet-
ték a kupáikat a garázsba vagy a 
pincébe. Nekik javasoljuk, hogy 
juttassák el hozzánk, s mi bővít-
jük általuk a gyűjteményünket. 
Szeretnénk egyben megőriz-
ni a gyűjteményt az utókor-
nak a gyáron belül, vagy éppen 
olyan helyen, ahol minél többen 
megtekinthetik. 

– Azért az érdekes, hogy egy 
gépésznek jutott eszébe a ko
hász kupák ekkora nagyságren
dű gyűjtése…

– Erre az lehet a magyará-
zat, hogy kohászok között élek. 
A Dunai Vasmű indulásának 
első üzemei, a mechanika és az 
öntöde hozzánk tartoznak: a 
történeti szemléletem egészen a 
kezdetekig vezet vissza. 

– Mikor és milyen apropó
ból került be az utolsó darab a 
gyűjteménybe?

– Egy szerszámforgalmazó cég 
szakemberével tárgyaltunk, aki 
meglátta a kupákat és felragyo-
gott a szeme: ugyanis itt végzett 
a főiskolán a kétezres évek ele-
jén. Mondta, hogy neki is vannak 
kupái, szívesen ideadja nekünk. 
Amikor legközelebb tárgyalni 
jött, már hozta is a kupákat! 

– Gondoltake arra, hogy egy 
zsebkönyvben megjelentetik a 
gyűjtemény darabjait?

– Végül is, nem elképzel - 
hetetlen…

Szente Tünde

Az első kupától  
a tekintélyes gyűjteményig

 A KoHáSz TárSADALoM TárGyI öröKSÉGE

László Ferenc biztat mindenkit: van még helyük a gyűjtemény bővítéséhez 

A kollekció különleges darabja a 
móder Rezső alkotásaival díszített 
kupa
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ARCok

Nyugdíjba menetele 
kapcsán beszélgettünk 
kovácsné látos évával a 
Nagyolvasztóműnél töltött 
éveiről. Bár érdekes, 
hogy első munkahelyéről 
váltott egy megszolgált, 
új életre, de mégsem 
számít ritkának ez az 
életút. A világban egyre 
kevésbé, a gyárban azonban 
még mindig tapasztalni, 
hogy az emberek 
valamiért évtizedeken 
át ragaszkodnak a 
munkahelyükhöz. 

Különleges Évában, hogy a gyár-
kapun kívül is színes életet rak-
tak össze férjével, Kovács Józseffel, 
aki szintén a napokban búcsúzott 
munkahelyétől. Szenvedélyes ter-
mészetfotósok mindketten, Éva 
a madarakat kedveli, József a vi-
rágokat. De ne szaladjunk ennyi-
re előre!

Pontos dátummal idézte fel 
első munkanapját a gyárban:

– Édesapám és édesanyám is 
a Meleghengerműben dolgoztak.  
Természetes volt, hogy az is-
kola után, 1979. augusztus má-
sodikától én is a Vasműbe 
jöjjek. Gépíróként kezdtem az 
Üzemfenntartásnál. Itt ismertem 
meg férjemet is, 1980-ban kötöt-
tünk házasságot. Lakásra pályáz-
tunk, így egy ideig fizikai munka-
kört vállaltam. A kohóhoz 1983-
ban hívott titkárnőnek Márkus 
Laci bácsi. Híres volt akkoriban 
a Kohó Gyáregység közössége. 
Összetartó csapat, igazi jó mun-
katársi kollektíva fogadott az új 
munkahelyen. Akkor még jóval 
többen voltunk, mindenkire le-
hetett számítani bármiben. A lá-
nyom születésekor, 1984 júniu-
sában tizenöten jöttek hozzánk 
meglátogatni.

Számolgattam magamban 
Éva titkárságon eltöltött éveit. 
Korszakokat élt meg a harminc-

hat év alatt egy munkakörben, 
több vezetőváltással. Név sze-
rint említette Márkus Lászlót, 
Farkas Lászlót, Rokszin Zoltánt, 
Lehoczki Józsefet, Tóth Lászlót, 
Cseh Ferencet, Titz Imrét. 

– Emberileg jobb főnököket 
nem lehet kívánni, mint amilye-
nek nekem voltak – hangsúlyozta 
–, mindig zajlott az élet. Kollégáim 
nagy odaadással szervezték a 
nagyszabású kohóátépítéseket és 
az egyéb berendezéseket érintő re-
konstrukciók közötti mindenna-
pokat is. Közben új utak felé nyi-
tott a gyár, egyre kevesebben let-
tünk, miközben én maradtam.

Firtattam, hogy miért volt hű-
séges egy munkahelyhez ilyen 
hosszú ideig?

– Megfertőztek a szüleim a 
Vasmű szeretetével. Persze, néha 
irigyeltem a városban dolgozókat, 
szabadabban mozoghattak, mi-
közben én bejöttem a műszak ele-
jén, és a végén hagytam el a gyá-
rat. De megtartott az a fajta nyu-
galom, hogy teljesen kiismertem 
a munkaterületemet. Tudtam, 
mire megyek be, kire számítha-
tok, önálló munkát végezhettem.

A nagy változásokról is 
beszélgettünk:

– A legnagyobb változást a 
számítógépek megjelenése hozta 
kétezerben. Előtte őrületes papír-
mennyiséget gyártottunk. Külön 
galériát kellett építeni a titkársági 
dossziéknak. Most már a számí-
tógép tárol mindent, nem kell pa-

píralapú iratokat kezelni, a dosz-
sziék a gépben vannak.

Az utolsó munkanapra terel-
tem a szót:

– Május 14-én dolgoz-
tam utoljára, maradt még 
szabadságom és egy hónap „sé-
tálóidőm”. Ezen a napon vára-
kozással mentem be a gyárba, 
készültem apróságokkal. Nagy 
élmény volt, hogy csapat-
ban jöttek a kollégák virágok-
kal, ajándékokkal. A búcsúna-
pomon szakadt az eső, három 
órakor beszálltam az autómba. 
Máskor gyalog tettem meg az 
egyenes utat a főkapuig. Most 
hazafelé a főúton megálltam, 
végignéztem a gyönyörű platán-
soron. Itt már nem jövök töb-
bet… Elérzékenyültem.

Persze, megkérdeztem azt is, 
hogy hiányzik-e a gyár:

– Most még nem hiányzik – 
válaszolt határozottan – , sze-
rettem, de nagy álmom telje-
sült azzal, hogy nyugdíjba me-
hettem. Nem kell minden reg-
gel korán felkelnem. A férjem is 
most lett nyugdíjas, újításokkal 
foglalkozott évtizedeken át, a 
Technológiai Igazgatóságon volt 
szakértő. Szerencsés egybeesés, 
számoltuk a napokat. Annyira jó, 
hogy nem vagyunk időhöz kötve! 
Szenvedélyes fotósok vagyunk, 
kirándulunk, járjuk a természe-
tet. Májusban izgatottan pattan-
tunk biciklire, irány a Duna-part 
jelszóval! A férjem a virágokat 
kedveli, én a madarakat. A gyár-
ban is van egy madáretető az iro-
dám ablakában. Több cinkecsalá-
dot kisegítettem szotyolával, di-
óval, almával. Külön megbízás-
sal adtam át egy kolléganőmnek 
a madáretető felügyeletét. A ter-
mészetfotózás maga a csoda – 
mondta lelkesen, majd megmu-
tatta egy díjnyertes fotóját.

Szó esett családról, idős szü-
lőkről, akikre több idő jut, apró 
unokákról, akiknek élvezik a 
szeretetét. 

– Utoljára június 18-án vol-
tam a Vasműben, amikor leszá-
moltam. Elköszöntem minden-
kitől,  már nincs több dolgom a 
gyárban. Itthon boldog család 
vesz körül.

     Kaszás Éva

Negyven év a munkában, 
negyven év a Vasműben

 AKTíV ÉVEK uTáN BoLDoG cSALáDI KörBEN

Virágok között, az utolsó munkanapon

éva díjnyertes fotója: a Pentele híd, naplementében
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Mindig is népszerű volt  
a sport a gyárban, kötetlen 
rendezvényeken, családi 
napokon hamar összeáll 
egy-egy focicsapat. 

Örvendetes, hogy a munkájuk 
mellett egyre többen komolyan 
sportolnak. Ki az egészségéért 
mozog, mást az önerőből telje-
síthető kihívások ragadtak meg, 
és szép számmal vannak azok 
is, akiket a csapat és vele együtt 
a játék vonz. Hagyományos lab-
dajátékok mellett népszerűek az 
extrém sportok, a kerékpározás, 
a futás, és megannyi különleges 
mozgásforma. Közös a sporto-
kat űzőkben, hogy komolyan ve-
szik választott szenvedélyüket, 
időt, pénzt áldoznak rá, miköz-
ben teljesítményüket nem olim-
piai pontokban, vagy érmekben 
tartják számon. Néhányukat be-
mutatjuk a magazinban, hátha 
mások is kedvet kapnak a rend-
szeres mozgáshoz!

Örömjáték a Vasvári 
tornatermében
Egy kosárlabdaedzésbe pillant-
hattam be a napokban a Vasvá-
ri iskolában, miközben a torna-
terem előtt Szalai Róbertre, az 
ISD DUNAFERR termékforgal-
mazási főosztályvezetőjére vá-
rakoztam. Fiatal mester muta-
tott speciális labdapattintásokat 
néhány kamasznak. Érzékelhető 
volt a fiúk figyelme. Fáradhatat-

lanul próbálták újra és újra az új 
mozdulatokat, míg egy hosszabb 
sípszó véget nem vetett a gya-
korlásnak. Köszönés után azon-
nal zsizsegésbe váltottak, és pil-
lanatok alatt elhagyták a termet.

Helyükre egy másik korosz-
tály érkezett, kicsit lassan, egy-
mást követve.

– Rövid ideig éltem a sportból 
is – vezetett be kosaras múltjába 
Szalai Róbert. – Sportra nevel-
tek a szüleim, nyolcévesen kezd-
tem teniszezni Balatonfűzfőn. 
Tizennégy éves koromban kor-
osztályos válogatott voltam. 
Székesfehérvárra mentem kö-
zépiskolába, a testnevelő taná-
rom mondta, hogy itt nincs te-
niszszakosztály, kosarazni kell. 
Akkoriban négy NB I-es csapat 
volt a városban, két női, és két 
férfi. Fanatikus edzőhöz kerül-
tem, tizenhét évesen két hason-
ló korú társammal már NBI-es 
csapatban játszottam. Érettségi 
után egy évet sportállásban töl-

töttem, majd választanom kel-
lett a kosárlabda és a főiskola kö-
zött. Dunaújvárosba jöttem, a fő-
iskolán az NB II-be frissen felke-
rült kosárlabdacsapatban kezd-
tem játszani. Jól ment a játék, a 
tanulmányaim közben és a végén 
több NB I-es csapat is megkere-
sett. Megint választanom kellett, 
hogy Dunaújvárosban maradok, 
vagy a versenysport mellett te-
szem le a voksomat. Időközben 
megnősültem, és itt olyan kedve-
zőek voltak a feltételek – a diplo-
ma átvétele után állást, és nem-
sokára rá lakást kaptam –, hogy  
itt maradtam. Sok jó játékos 
megfordult a csapatban, voltak 
szép eredményeink. Ami hiány-
zott, hogy a városban nem volt 
olyan „nagyhatalmú” ember, aki 
felkarolta volna ezt a sportágat. 
Jelenleg heti háromszor sporto-
lok, két tenisz- és egy kosáredzés 
fér bele a napjaimba. 

Szállingóztak a kosarasok, 
odaköszöntek, siettek átöltözni, 

bemelegíteni. Köztük volt Takács 
Ferenc, az ISD DUNAFERR 
munkabiztonsági osztályának 
főmunkatársa is:

– Négyéves korom óta tornáz-
tam, majd atletizáltam. Jó volt a 
kosaras élet a nyolcvanas évek-
ben a főiskolán, ott csatlakoztam 
a csapathoz. Most is a kombina-
tív játék vonz, és már nem tétre 
megy. Kell a mozgás, a kikapcso-
lódás és a társaság is jó – mondta, 
majd elindult a terem felé. 

– Csapatunk, az Old Boys, 
1996 óta játszik együtt, a több-
ség  mérnökember – folytatta a 
társaság bemutatását Róbert. – 
Változó a létszámunk, tizenné-
gyen kezdtünk. Korábban heti 
kettőt edzettünk, pár éve már 
csak egyet. Van köztünk, aki el-
múlt már hetven. Mondjuk is az 
„Öregnek”, hogy figyeljen, mert 
megbotlik a vonalban – mosoly-
gott, majd név szerint megemlí-
tett néhány egykori NBI-es játé-
kost, aztán a később érkezett fia-
talokat is. 

Kitért az amatőr működési 
keretekre, a szerdai találkozókra:

– Saját magunk finanszíroz-
zuk a csapatot, mi fizetjük a te-
rembérletet, mi vásároljuk a ko-
sárlabdákat. A rendelkezésre álló 
másfél órából egyre hosszabb a 
bemelegítéssel eltöltött idő. A 
végén a csapat magja még együtt 
marad, és a közeli sörözőben fo-
lyadékpótlás közben egy jót be-
szélgetünk. Számomra ez abszo-
lút feltöltődés, teljes kikapcsoló-
dás – tette hozzá.

A teremben már pattogtak 
a labdák, ki-ki gyakorolt egy-
egy palánk alatt. Valamiféle kö-
zös mozgás is kialakult, Szalai 
Róbert szervezett, irányított. 
Hamarosan egyszínű atlétatri-
kók kerültek elő a csapatok meg-
különböztetésére. Elnéztem a 
sípszó nélkül indult játékot, pon-
tosan tudta mindenki a helyét, 
hogy melyik kosárra kell dob-
nia, hol kell védekeznie. Eltűntek 
a korkülönbségek, profi megol-
dásokat láthattam és több csont 
nélküli kosarat. Szabálytalanság 
miatt nem kellett leállni, a játéké 
volt a főszerep, amit mindannyi-
an komolyan vettek.

K. É.

élvezetes csapatjáték
 SporToLóK A DuNAFErrBEN

ARCok
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Negyedik helyen végzett a 
2018/2019-es bajnokságban 
a Dunaferr DuE Dutrade FC 
futsalcsapata, drámai csatában 
csúszva le a bronzéremről. A gárda 
ezzel együtt is teljesítette a szezon 
elején meghatározott célkitűzést 
(1-4. hely), de érdemes tényszerűen 
áttekinteni az utolsó fél évet, hisz 
igen tanulságos.

A bajnoki kiírás nem kedvezett együttesünk-
nek. A három részre bontott szezon, a két cso-
portra osztott mezőny és a pontozási sziszté-
ma kedvezőtlenül hatott. Az alapszakasz erős 
kezdete után, illetve annak végén a megszer-
zett pontokat elvették, a továbbvitt pontok 
arányait tekintve szinte nullázódtak a csapa-
tok közti különbségek. Ez azt eredményezte, 
hogy a bajnokság igazából ekkor (tavasszal) 
vette kezdetét. Több csapat fogott nagy iga-
zolásokba, és készült a helyosztókra. A kiírás 
értelmében két csoportra osztott mezőnyben 
egyetlen botlás is azt jelentette, hogy az arany-
éremért zajló küzdelmekben hátrányba került 
az együttes. Ráadásul rég nem tapasztalt sérü-
léshullám törte meg a Dunaferr lendületét. El-
sőként Fekete Róbert esett ki, aki akkor vezette 
a góllövőlistát, majd a másik vezéregyénisé-
günk, Hosszú Ádám is megsérült, ahogyan ké-
sőbb Reveland Zoltán is. A sérülések „orvos-
lására” érkezett az átigazolási időszak végén 
Öreglaki Norbert és Horváth Norbert. 

Végül csapatunk a bronzéremért tudott 
játszani és három kiélezett, szenzációs 

mérkőzésen, drámai csatában maradtunk 
alul egy kiváló Veszprém ellenében. Ennek 
ellenére elégedettek lehetünk a játékosok 
hozzáállásával, ugyanis minden játékos 
maximálisan teljesített. Örömteli, hogy a 
közönségünk is összeforrt a csapattal és 
ugyanúgy ünnepelték a fiúkat, mintha 
érem került volna a nyakukba. Ugyancsak 
pozitívumként értékelendő, hogy a fiatal 
játékosok óriásit fejlődtek az idén. Többen 
bekerültek az első csapat keretébe, illetve 
az utánpótlásban is eredményes munkát 
végeztek. Az utánpótlás-bázisunk jelen-
tősen erősödött, hiszen amíg hat éve ti-
zenöt emberrel kezdtünk, addig ma már 
hetven gyermek játszik a Dunaferrben. 
Mára a minőség került előtérbe. A futsal a 
Dunaújvárosi Egyetem legdinamikusabban 
fejlődő szakosztálya, öt korosztályban ver-
senyeznek a gyermekek az országos és a re-
gionális bajnokságokban.

Az aktualitásokra térve Zemankó Zol
tán, a klub operatív vezetője vázolta a jövő 
stratégiáját:

– Azon dolgozunk, hogy a következő 
szezonban is erős, jó futsalcsapata legyen 
városunknak. A játékosokkal történő szer-
ződéskötések folyamatában vagyunk, de 
több fontos megállapodásról már be tu-
dok számolni. Továbbra is Fehér Zsolt ve-
zetőedzővel folytatjuk a munkát. A csapa-
tunk tagja marad: Németh Péter, Reveland 
Zoltán, Pál Patrik, Szeghy Szabolcs, 
Rigó László, Fridrich Dávid, Klacsák 
Bence. Sajnos, Fekete Róbert és Hosszú 
Ádám még a műtétjük után lábadoznak. 
Hozzájuk szeretnénk tehetséges, fiatal já-
tékosokat igazolni. Bár látjuk és tudjuk, 
hogy légiósok nélküli együttessel jövő-
re is nehéz lesz dobogóra kerülni, kiemelt 
szempont, hogy csak magyar játékosok-
kal dolgozzunk együtt. A költségvetésünk 
négy éve változatlan, addig nyújtózko-
dunk, amíg a takarónk ér. Nem tudunk és 
nem is szeretnénk a költekezési verseny-
be beszállni. Klubunkat stabilitás és biz-
tos szakmai fejlődés jellemzi. Nincs adós-
ságunk, sem tartozásunk. Köszönhető ez a 
felnőttcsapatunk vonzerejének, a kiegyen-
súlyozott, jó gazdálkodásunknak, és tá-
mogatóinknak: az ISD DUNAFERR Zrt., 
a Dutrade Zrt., a Dunaújvárosi Egyetem, 
Dunaújváros MJV Önkormányzata mellett 
több helyi vállalkozásnak, akik lehetővé te-
szik az eredményeink megalapozását.

Szóládi Zoltán

június 22-én rendezték meg a Sárkányhajó magyar Bajnokságot Fadd-
Domboriban tízszemélyes hajók kategóriájában, 200 és 2000 méteres 
távokon. A dunaújvárosi DRAgON STEEL SE hat legénységet indított 
a megmérettetésen, összesen harmincegy versenyzővel. A csapat a 
bajnokságon egy ezüst- és két bronzéremmel gazdagodott és további két 
negyedik helyet is szerzett. Képünkön az ezüstérmes Senior B legénység 
tagjai.

A balatonalmádi szeniorok meghívásának eleget téve július 6-án 
szépszámú szurkolótábor előtt először mérkőzött meg egymással 
a helyiek és Kohász öregfiúk labdarúgó-csapata.  
A jó hangulatú, rendkívül sportszerű találkozón a dunaújvárosiak 
több meghatározó játékosukat is nélkülöztek, így ez a mérkőzés  
a házigazdák javára dőlt el végül, 4:1 arányú győzelemükkel.

Eredményes csapat kialakítása a cél
 „ADDIG NyúJTózKoDuNK, MíG A TAKAróNK Ér”

Zemankó Zoltán és matuss Péter,  
az ISD DUNAFERR Zrt. pénzügyi és számviteli 
igazgatója a szezonértékelő rendezvényen
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FoNtos iNFoRMáCiók
Véradás

A dunaújvárosi véradás 
egyik fő bázisa hagyomá-
nyosan az ISD DUNA-
FERR, ahol legközelebb 
augusztus 8-án a Szállí-
tóműben várják a véradó-
kat 6,30-11 óráig. A szer-
vezők kérik a véradókat, 
hogy fényképes igazol-
ványt és tajkártyát vigye-
nek magukkal.

június 25-29-e között rendezték meg Düsseldorfban a mETEC 
Nemzetközi Kohászati Szakvásárt. A szakmai expón többek között 
nyersvas, acél és színesfém előállítására szolgáló gépek és 
berendezések, öntészeti és alakítástechnológiai gépek és berendezések, 
környezetvédelem és hulladékkezelés, elektro- és irányítástechnika, 
egyéb kohászati és hengerművi felszerelések és berendezések 
témakörében voltak jelen a kiállító szakcégek. Az ISD DUNAFERR 
Zrt. gyártóműveinek szakemberei is ellátogattak a szakvásárra, hogy 
megismerkedjenek a legfrissebb szakmai újdonságokkal.

Június 14-én nyílt kiállítás a Kortárs Művészeti Intézetben a XIV. Du-
naújvárosi Acélszobrász Alkotótelepen készült munkákból, Ferrum 
címmel. Megnyitó beszédében Sárai Vanda művészettörténész 
hangsúlyozta az ISD DUNAFERR Zrt. meghatározó szerepét az al-
kotótábor létrejöttében. A vállalat nemcsak alapanyaggal támogat-
ta az alkotókat, hanem dolgozói szakértelmet, technológiát is adott 
a tervek megvalósításához. Kiemelte a többi támogatót, köztük a 
Magyar Vas- és Acélipari Egyesülést, a Modern Művészetért Köz-
alapítványt, Dunaújváros MJV Önkormányzatát és a Nemzeti Kul-
turális Alapot, majd méltatta a művészek munkáit. Geopolitikai és 
kultúrtörténeti témákat dolgozott fel Gróf Ferenc, Párizsban élő 
képzőművész. Térilluzórikus témák jelentek meg Cseh Lili szob-
rászművész alkotásában, aki fémtáblaképen örökítette meg a vas-
gyár távlati látványát. A vasműben látott gépek, kocsik ihlették Erős 
Ágost Koppány szobrászművész munkáit. Melkovics Tamás modu-
lokat öntetett vasból, bemutatva a közösségi formanyelvet, a tér és a 
gondolatok variálhatóságát. A Múzeumok Éjszakáján, június 22-én 
tárlatvezetésen ismerkedhettek az érdeklődők az alkotótelepen ké-
szült munkákkal, felvételünk ekkor készült.

Egy hűsítő csobbanás a gyerekekkel? 
izgalmas vízitúra? 

Vagy egy gyönyörködtető naplemente  
a víztükör fölött? 

osszák meg velünk a nyár legszebb, víz melletti pillanatait, 
küldjenek egy fotót rövid képaláírással a dunaferrmagazin@
isd-dunaferr.hu címre augusztus 10-ig. Az e-mailben sze-
repeljen a beküldő neve, munkahelye és telefonos elér-
hetősége is. A legjobban sikerült képekből összeállítást 
közlünk a Dunaferr Magazin augusztusi számában, három 
szerencsés beküldő pedig az isD DuNAFERR Zrt. által fel-
ajánlott ajándékcsomagot nyer. 

Várjuk a fotókat, addig is kellemes nyári kikapcsolódást 
kívánunk minden kedves olvasónknak! 

Víz, víz, víz!
FOTÓPÁLYÁZAT
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