
Azonnali, hatékony reagálásra van szükség
Hónapok óta sújtják az acélipart a már-már kigazdálkodha-
tatlan mértékűre növekedett energiaköltségek. A Magyar 
Vas- és Acélipari Egyesülés kormányzati beavatkozást sür-
get, az ISD DUNAFERR időszakos termeléskorlátozással pró-
bálta mérsékelni az energiával kapcsolatos kiadásait.

2. oldal

Mi várható az acélpiacon?
A szakemberek számára rendkívül nehéz feladatot jelent 
gazdasági prognózisokat felállítani a világjárvány hatásai ál-
tal még erősen sújtott 2022-es évre. Kollégánk a worldsteel 
előrejelzései és hazai makrogazdasági statisztikák figye-
lembevételével készített előrejelzést.

4. oldal

Elismerésre méltó teljesítmények
A tavalyi év utolsó hónapjában, december 16-án köszöntöt-
ték a vállalatnál a 2021-es esztendőben a DUNAFERR Kivá-
ló Dolgozója elismerést kiérdemlő kollégáinkat. Kitüntetett 
munkatársainkra az egész vállalati közösség joggal lehet 
büszke, ezúton is gratulálunk a díjazottaknak!

5. oldal

Kérdezz-felelek sportlegendáinkkal
Új sorozatot indítunk idén a Dunaferr Magazin sportrovatá-
ban. Egykori, világsikereket elérő Kohász, vagy Dunaferr-
sportolóinkat kérdezzük: mi történt velük az elmúlt évek 
alatt, hogyan alakult a sorsuk, hol élnek, mivel foglalkoznak 
manapság? 

14. oldal
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AKTUÁLIS

Az energiaárak rendkívüli 
drágulása alapjaiban 

rengetheti meg  
a hazai acélipart 

(kivonat az MVAE 2021. december 23-án kiadott  
sajtóközleményéből)

A globális energiaválság hatásai drasztikus lépésekre kénysze-
rítik a hazai acélipar szereplőit. Az iparág köztudottan az egyik 
legenergiaigényesebb terület, éppen ezért az elmúlt időszakban 
tapasztalható drasztikus árnövekedés az energiaárakban már ed-
dig is rendkívül nehéz körülményeket teremtett. Mindezt nehezí-
ti, hogy a hazai szereplőknek számos esetben olyan vállalatokkal 
kell versenyezniük a nemzetközi piacokon, amelyek valamilyen 
állami segítségben részesülnek az energiaárak kapcsán saját ha-
zájukban. 

A pandémia utáni globális gazdasági kilábalás egyik nyertes 
üzletága az acélipar volt. A piacok, az árak és a kereslet is rend-
kívül kedvezően alakult, és mindez komoly üzleti lehetőségeket 
nyitott a hazai acélipari szereplőknek is. A kilábalást és az ipar-
ági pozitív folyamatokat azonban árnyalta az elmúlt egy évben ta-
pasztalható energiaár-robbanás. A hazai szakmai szereplők már 
hónapok óta aggódva figyelik azt a folyamatot, amely mára kény-
szerpályára terelte a magyar acélipar legnagyobb szereplőjét, az 
ISD DUNAFERR Zrt.-t, megakasztva a vállalatnál az elmúlt idő-
szakban megindult termelésemelkedést is.

A hazai energiaszektor körülményei  – elsősorban az ipari fo-
gyasztók számára biztosított, európai viszonylatban is magasnak 
számító hazai energiaárak – jelentős versenyhátrányt okoznak a 
magyar acélgyártóknak, amelyeknek nemzetközi versenyben kell 
helytállniuk. A cég az elmúlt időszakban már javuló üzleti ered-
ményeit a vállalat vezetése a szociális kiadások, bérek emelésére 
igyekszik fordítani, de a dinamikusan változó és extrém módon 
emelkedő energiaárak napról napra teremtenek olyan új helyze-
teket, amelyeket a vállalatnak azonnal kezelnie kell, hogy a növek-
vő árbevételt ne eméssze fel teljes mértékben az energiaár-krízis.

Az energiaválsággal küzdő országok acélgyártói mindenhol 
kénytelenek csökkenteni a termelést, de azt is érdemes kiemelni, 
hogy számos országban az energiaintenzív ágazatok támogatást 
kapnak a kormányoktól a termelés- és a versenyképesség megtar-
tásának érdekében. Azonban ez idáig Magyarországon nem ke-
rült sor olyan központi intézkedésekre, amelyek célzottan lenné-
nek képesek kiutat biztosítani az energiaválsággal egyedül küzdő 
acélipari szereplőknek. Fontos kiemelni, hogy az acélipar a ma-
gyar gazdaság és ipar egyik alapvető területe, amely közvetlenül 
legalább 6 ezer, közvetve pedig további 40-50 ezer ember számá-
ra biztosít munkát és megélhetést országszerte.

Az MVAE tagvállalatai, a hazai acélipar legjelentősebb szerep-
lői szeretnék felhívni a szakpolitikai döntéshozók figyelmét a ki-
alakult helyzet súlyosságára. Álláspontjuk szerint érdemes lenne 
követni azon országok példáját, ahol az állam akár közvetlen, akár 
közvetett eszközök segítségével beavatkozott, hogy megmentse 
az összeomlástól az ipari szereplőket. Gyors beavatkozás nélkül 
félő, hogy rövid időn belül olyan visszafordíthatatlan folyamatok 
alakulnak ki, amelyek végérvényesen ellehetetleníthetik az acél-
ipari vállalatok működését Magyarországon, veszélybe sodorva 
ezzel több tízezer ember megélhetését és számos régió gazdasá-
gi stabilitását.

Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés

A kialakult helyzetről a válla-
latcsoport két szakemberével, 
Siládi Norberttel, az ISD Power 
Kft. ügyvezetőjével és Horváth 
Lászlóval, a cég energiagazdál-
kodási főmérnökével beszélget-
tünk.

– Mint ismeretes, a villamos 
energia ára mintegy ötszörösére 
emelkedett, a földgáz ára közel 
tízszeresére drágult az elmúlt 
év során. Ez nagyon nehéz hely-
zetbe hozta a legnagyobb ha-
zai acélgyártót, az ISD DUNA-
FERR Zrt.-t is. 

– Globális trendről beszélhe-
tünk az energiaárak emelkedé-
sét tekintve, ami azonban gaz-
daság- és geopolitikai okokból 
főként az eurázsiai régiót érin-
ti. Magyarországon az egyes fo-
gyasztói csoportok különböző 
árrendszerek szerint fizetnek 
a felhasznált energiáért. Ipari 
nagyfogyasztóként gyakorlati-
lag egy kontroll nélküli ener-
giaár-robbanás hatásaival kell 
megküzdenie a vállalatcsoport-
nak. A tavaly szeptember óta 
tartó árvágtának egy rendkívü-
li csúcsidőszaka volt december 
második felében, ami akkora 
pénzügyi megterhelést jelentett 
a vállalatnak, amit egyszerűen 
képtelenség lett volna kigazdál-
kodni, főként úgy, hogy tudva-
lévően az év végi ünnepek idő-
szakában a vevői igények csök-
kenésével, a kiszállítások vissza-
esésével kell számolni. Emiatt 
az elmúlt hónapokban már di-
namikusabb termelési szintet 
produkáló DUNAFERR kényte-
len volt visszafogni a termelését, 
és karácsony után két hétre leál-
lítani azokat a termelőegysége-
ket, ahol ezt a technológia lehe-
tővé tette. A termelésben ez idő 
alatt nullára csökkent a földgáz-
felhasználás és minimálisra a 
villamos energia, a hőenergia és 
egyéb energiahordozók felhasz-
nálása. Január 7-től újra elindult 

a termelés. A kéthetes leállás je-
lentős energiaköltség-megtaka-
rítást jelentett, hiszen azt meg-
előzően a vállalat egynapi mű-
ködéséhez szükséges földgáz-
költség már megközelítette az  
1 millió eurót.

A termelés újraindításá-
val párhuzamosan emellett ha-
ladéktalanul elkezdtük végre-
hajtani azokat az energiata-
karékossági intézkedéseket 
is, amelyeket a vállalatveze-
tés egy főmérnöki utasításban 
meg fogalmazott.

– Milyen intézkedésekről van 
szó konkrétan?

– A vertikumban számos 
ponton el lehet érni kisebb-
nagyobb mértékű energia-
megtakarítást. Az energiahor-
dozók rendelkezésre állásának 
figyelembevételével optimali-
zálhatók a termelési- és állás-
idők a műveknél. Folyamatosan 
ellenőrzik a kollégák az ener-
getikai rendszereket, a szük-
séges karbantartásokat a lehe-
tő leghamarabb el kell végez-
ni. Az indokolatlan energiafel-
használások megszüntetése, az 
energiamegtakarítási projektek, 
ötletek összegyűjtése is nagyon 
fontos. Ezek egy része szerve-
zési intézkedésekkel megvaló-
sítható, más területeken viszont 
nyilván szükség van anyagi for-
rások bevonására is. Ami az el-
érhető pályázati forrásokat ille-
ti, sajnos a nagyvállalatok köre 
nem kifejezetten kedvezmé-
nyezett ezen támogatások te-
kintetében. Az ISD Power tag-
ja az Ipari Energiafogyasztók 
Fórumának, e szervezeten belül 
próbálunk lobbizni a kormány-
zat felé annak érdekében, hogy 
legalább az energiaárakat ter-
helő egyéb járulékos költségek 
csökkentését, vagy legalábbis 
átütemezését érjük el átmene-
tileg addig, amíg az energiaárak 
visszaállnak egy megközelítő-

Hónapok óta sújtják az acélipart a már-már 
kigazdálkodhatatlan mértékűre növekedett 
energiaköltségek. A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés 
kormányzati beavatkozást sürget, az ISD DUNAFERR 
időszakos termeléskorlátozással próbálta mérsékelni 
energiával kapcsolatos kiadásait és energetikai 
akciótervet valósít meg. 

2



leg normális szintre. Ebben bi-
zonyos eredményeket már sike-
rült elérnünk.

– Egy másik lehetséges utat 
az energetikai célú beruházások, 
fejlesztések jelenthetnek…

– Ilyen volt például a 
150  ezer köbméteres kapacitá-
sú gáztárolónk tavaly áprilisban 
befejezett felújítása. A jelenlegi 
földgázárak mellett ez a beruhá-
zás már hat hónap alatt megté-
rült, és a jövőben további meg-
takarításokat fog jelenteni, ha-
vonta mintegy egymillió eurós 
értékben. Az ilyen típusú ener-
getikai beruházásokat minden-
képpen folytatni kellene, de a je-
lentősebb fejlesztésekhez nyil-
ván tulajdonosi szándék és tőke 
is szükséges. 

– Látható, hogy más orszá-
gokban kormányzati eszkö-
zökkel is segíteni próbálják az 
energiaigényes ágazatok talpon 
maradását, a Magyar Vas- és 
Acélipari Egyesülés ezt szeretné 
elérni Magyarországon is.

– Egyelőre nincs rálátásunk 
arra, hogy eredményes lesz-e ez 
a lobbitevékenység, az minden-
esetre jól látszik, hogy a kor-
mány bármilyen típusú beavat-
kozásának alapfeltétele, hogy a 
DUNAFERR tulajdonosi viszo-
nyai rendeződjenek. Kulcskérdés 
a likviditási helyzet is, hiszen 
minden beruházáshoz pénzre 
van szükség. Ugyanakkor több 
olyan, közvetett támogatási for-

ma is létezik, ami nagyvállalatok 
számára is elérhető. Ezek egyi-
ke például a társaságiadó-(TAO) 
kedvezménynek lehetősége az 
energiahatékonysági beruházá-
sok után. Az idei év elejétől be-
vezették az energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert (EKR), 
ami az energiaszolgáltatókat, 
így az ISD Powert is kötelezi 
arra, hogy a saját felhasználóik-
nál energiamegtakarítást érjenek 

el. Ha egy vállalat kimutatható 
energiamegtakarítást ér el egy 
beruházással, auditálást követő-
en kap erről egy igazolást, ami 
forgalomképes vagyonértéket 
képvisel. Ezt értékesíteni tudja 
az energiakereskedőnek, aki en-
nek megvásárlásával teljesíti a 
rendszer által előírt kötelezett-
ségeit. A DUNAFERR-rel közö-
sen már előkészítés alatt áll egy 
projekt, ami a meleghengerműi 
léptetőgerendás kemence hűté-
si hőenergiájának a városi táv-
fűtési rendszerben történő hasz-
nosítását foglalja magába. Ha si-
kerül ezt kivitelezni, és az EKR-
rendszerbe beforgatni, akkor 
gyakorlatilag néhány hónapos 
megtérüléssel valósulhatna meg 
ez a beruházás. Természetesen 
ezzel párhuzamosan folyama-
tosan keressük azokat a ponto-
kat, ahol a DUNAFERR terü-
letén még további energiahaté-
konysági beruházásokat lehetne 
megvalósítani.

Szilágyi Irén

Azonnali, hatékony reagálásra 
van szükség 

 EGEKBE SZÖKTEK AZ ENERGIAÁRAK

Horváth LászlóSiládi Norbert

32022. január



AKTUÁLIS

A szakemberek számára rendkívül nehéz feladatot 
jelent gazdasági prognózisokat felállítani a világjárvány 
hatásai által még erősen sújtott 2022-es évre. Kollégánk 
alábbi összeállítása a legnagyobb nemzetközi acélipari 
szakmai szövetség, a worldsteel előrejelzései és hazai 
makrogazdasági statisztikák figyelembevételével készült.

Magyar gazdasági helyzet
A 2020-as válságból lényegében helyreálltak a piacok, szinte visz-
szarendeződtek a mélypont előtti szintre.  Itthon az elsődleges cél a 
járvány elleni védekezés fenntartása és a gazdaság újraindítása volt 
2021-ben. A Covid-helyzet folyamatosan rengeteg bizonytalansá-
got szül, ettől függetlenül éves szinten a gazdaság teljesítménye több 
mint 6%-kal nőtt és 8% fölötti beruházásbővülést könyvelhettünk el, 
a munkanélküliségi ráta pedig 4% alá csökkent. A vártnál nagyobb 
GDP-növekedés nagyobb mozgásteret biztosított a gazdaság, a kor-
mányzat számára.  2022-ben egy mérsékeltebb növekedés várható, az 
erősödő belső kereslet és fogyasztás által megtámogatva.

Bár az ipart továbbra is hátráltatják a globális ellátási láncokban 
tapasztalható fennakadások, novemberben az ipari termelés 2,5% 
fölötti bővülést mutatott az előző év azonos időszakához képest, 
ami az októberhez viszonyítva is közel 3%-os erősödés. Ettől füg-
getlenül a készlet- és chiphiány továbbra is rányomja bélyegét az 
autóipari termelésre, a legsúlyosabban érintett ágazatban továbbra 
is visszaesés tapasztalható, a helyreállása elhúzódhat. A külpiacok 
viszont kilábalási fázisban vannak, így a mérséklődő hiány és el-
látási zavarok mellett kedvező kilátásokra, fokozódó keresletre 
számíthatunk.

Mutató 2020 2021 2022
GDP -4,7% 6,1% 5,0%
Beruházás -6,9% 8,5% 6,5%
Ipari termelés -6,0% 9,1% 5,5%
Infláció 3,3% 5,1% 10,0%
Munkanélküliség 4,1% 4,0% 3,6%

Forrás: Kopint-Tárki

Acélipar
Globális és hazai szinten is a kilábalás jeleit láthattuk az iparágban 
2021-ben, a kereslet és a piaci hangulat is rendkívül kedvezően ala-
kult, akárcsak az árak: májusra tulajdonképpen megduplázódott a 
2020-ra jellemző árszint, és az 1 000 euró fölötti tonnánkénti tekercs-
ár azóta is tartja magát, az év végi minimális korrekciót követően 
most ismét egy mérsékeltebb emelkedés várható. 

Természetesen az energiaár-robbanás rendkívüli módon rányom-
ja bélyegét az acéliparra, mint az egyik legenergiaigényesebb ágazat-
ra. Ez hazai és nemzetközi szinten is rendkívül súlyos helyzetet ered-
ményez, a rövid távon kialakuló folyamatok sok esetben ellehetetle-
nítik a szereplőket. Ez már lecsapódni látszott az utolsó negyedévben 
visszaeső globális termelési számokban is. Nem csoda, hogy az ipar-
ági szereplők állami beavatkozást sürgetnek Magyarországon és az 
Unió más tagállamaiban egyaránt.

Pozitív hatásként említsük meg, hogy az Egyesült Államok részéről 
Európa irányába enyhülni látszó protekcionizmus tovább kedvezhet 
a piacoknak, illetve a főbb elemzések a világpiaci nyersanyag- és ener-
giaárak normalizálódásával kalkulálnak. 

Acélfelhasználó ágazatok 
Nemzetközi szinten a tartós vírushelyzet ellenére az acélfelhasználó 
ágazatok esetében már egy mérsékelt visszarendeződést láthattunk 
a 2021-es év elején, aztán egy látványos, közel 30%-os növekedés 
következett (előző év azonos időszakához viszonyítva) a termelésben.  
A teljes 2021-es évre az acélfelhasználó ágazatok kibocsátásának 
összességében 8% fölötti bővülését könyvelhettük el, a 2022-es évre 
pedig egy mérsékeltebb erősödést prognosztizál a worldsteel.

Acélfelhasználó ágazatok súlyozott termelési mutatói  
(%-os változás az előző évhez képest, SWIP) 

Ágazat %-os 
rész 

arány 

2020 
(%)

2021
(%)

2022
(%)

Építőipar 35 -4,5 6,4 4,2
Gépgyártás 14 -11,2 10,7 2,8
Közúti járműgyártás 18 -21,2 9,0 12,1
Háztartási berendezések 
gyártása

3 -2,8 15,0 1,4

Egyéb jármű gyártása 2 -10,6 1,0 4,3
Csőgyártás 13 -14,0 12,5 2,3
Fémtermékgyártás 14 -8,9 11,5 3,0
Egyéb 2 -8,1 7,7 2,6
Összesen 100 -10,4 8,5 4,7

Forrás: worldsteel 

A sok bizonytalanság és negatív tényező mellett alapvetően bizta-
tó előjeleket láthatunk, a válságot követő erőteljesebb visszapattanást 
követően további növekedésre számíthatunk az acéliparban is. A po-
zitív szcenárió bekövetkeztéhez ugyanakkor elengedhetetlen az ipari 
szereplőknek nyújtott segítség állami, európai szinten az energiavál-
ság okozta teljes iparági válság elkerülése érdekében.

Szalai Dániel
kereskedelmi szakértő, Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés

Mérsékelt erősödés,  
fenyegető energiaválság  

 MI VÁRHATÓ AZ ACÉLPIACON?
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ARCOK

A tavalyi év utolsó hónapjában, 
december 16-án köszöntötték a 
vállalatnál a 2021-es esztendőben 
a DUNAFERR Kiváló Dolgozója 
elismerést kiérdemlő kollégáinkat. 
Az elismeréssel járó jutalmakat 
dr. Sevcsik Mónika RMS és HR 
igazgató adta át az érintetteknek, 
munkahelyi vezetőik jelenlétében. 
Kitüntetett munkatársainkra az 
egész vállalati közösség joggal lehet 
büszke, szakmai teljesítményük rövid 
összefoglalóját az alábbi vezetői 
méltatásokban olvashatják. Ezúton is 
szeretettel gratulálunk valamennyi 
kitüntetett kollégának!

Az ISD DUNAFERR Zrt.  
kiváló dolgozói
Téger Ferenc gépkocsivezető 
(RMS és HR Igazgatóság)

Munkájára folyamatosan lehet számítani, 
akár munkanap éjszakáról, akár hétvégé-
ről van szó. Rendkívüli teherbírású a veze-
tési idő tekintetében is. A feladatokat lel-
kiismeretesen, gyorsan és pontosan hajtja 
végre, mindig az igénylők legnagyobb meg-
elégedésére. Rendkívüli és problémás ese-
tek megoldásában ugyanolyan talpraesetten 
jár el, mint a mindennapi rutinmunkákban. 
Rendkívül jó a kapcsolata sok szervezeti 
egység fuvarozott munkavállalójával, mind 
a távolsági, mind esetenként a gyáron belüli 
fuvarok esetén. Nagyon sokszor fordul elő, 
hogy a fuvarigénynél már név szerint őt ké-
rik az adott feladatra. A rábízott gépjármű-
vet rendkívüli módon megbecsüli, kíméli és 
tisztán tartja.

Fritz Péterné főmunkatárs 
(Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság)
Évek óta megbízhatóan, körül tekintően, 
kiemelkedő minő ségben végzi munkáját. 
Mind a szállítói folyószámla vezetésével 

kapcsolatos napi teendők, mind a 
folyamatosan adódó külön feladatok terén 
maximálisan helytáll, önállóan és hiba 
nélkül látja el munkáját. A főosztályon 
történt személyi változások az alapfelada-
tok mennyiségének nagymértékű növeke-
dését eredményezték. Az elmúlt időszakban 
a kötelezettségekkel kapcsolatos jogi eljárá-
sok – fizetési felszólítások, felszámolási el-
járások – miatt jelentős mennyiségben nőtt 
az elvégzendő feladatok mennyisége (doku-
mentáció, nyilvántartások, számítások, le-
velezések szoros határidővel), aminek erőn 
felüli ellátása külön elismerést érdemel.

Magyar Levente műszakos csoportvezető
(Meleghengermű)
Munkabírása, lelkesedése és rátermettsége 
munkába állása után hamar megmutatko-
zott, ezért viszonylag rövid itt tartózkodá-
sa után rábízták az egyik műszakos csoport 
vezetését. Az üzemi feladatok ellátását meg-
fontoltan, logikusan és nagy odafigyeléssel 
irányítja, gyorsan reagál a rendkívüli hely-
zetekre. A rábízott feladatokat határidő-
re, jó színvonalon látja el. A munkáját kel-

lő elővigyázatossággal, figyelemmel végzi, 
vigyázva az általa irányított munkavállalók 
testi épségének, egészségének megóvására. 
Precizitása mellett jó meglátású, így a saját 
munkaidejükön túli igényeket is felméri, ez 
alapján irányítja a teendőket. A kiadott uta-
sításokat betartja, alkalmazkodik a változá-
sokhoz. A saját műszakján lévő munkaválla-
lókat jól ismeri, helyesen bízza meg, illetve 
osztja szét képességeik alapján az elvégzen-
dő feladatokat. A létszámproblémák megol-
dásánál szinte mindig lehet rá számítani. A 
munkaszervezéssel kapcsolatban jó meglá-
tásai vannak, a műszakja létszámát önállóan 
szervezi, ritkán kér segítséget a minimum 
létszám biztosítása érdekében. Besegít az 
egyéb üzemi feladatok ellátásába is. A mű-
szaki problémák megoldását – akár hen-
gerrel, hengerszerelvénnyel, berendezéssel 
kapcsolatosak –, a hibák elhárítását legtöbb 
esetben önállóan látja el. Az általa irányított 
csoportot kontroll alatt tartja, szigorú, de 
következetes munkatársaival szemben. Kol-
légái kedvelik, megértő, jó csapatfőnök. Az 
új felvételes munkavállalókat jó színvona-

Kiváló Dolgozók a vállalatnál 
 ELISMERÉSRE MÉLTÓ TELJESÍTMÉNYT NYÚJTOTTAK

(Folytatás a 6. oldalon.)
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lon tanítja be, legfőbb érve, hogy önállóság-
ra nevel. Szabálykövető, becsületes, munká-
ját precízen, tisztességesen látja el.

Kis-Szabó Éva munkatárs 
(Nagyolvasztómű)

Közvetlenül érettségi után, 1992. júni-
us 17-én a Dunai Vasműben helyezke-
dett el, először a Nagyolvasztómű gazda-
sági vezetőjének titkárnőjeként, majd az 
akkori anyaggazdálkodási osztályra ke-
rült, mint munkatárs. A DUNAFERR szer-
vezeti struktúrájának változtatása mellett 
végrehajtott létszámracionalizálás követ-
keztében elkerült a Nagyolvasztóműtől a 
Technológiai Igazgatóság szervezetéhez, 
azonban a volt kollégákkal és vezetőivel 
való jó kapcsolatot folyamatosan ápolta. 
2011-ben munkakör-megüresedés miatt le-
hetősége volt a Nagyolvasztóműhöz vissza-
kerülni az üzemgazdasági osztályra, ahol je-
lenleg is dolgozik, vállalva még a szakirányú 
tanfolyam elvégzését is, hogy a munkaköri 
követelményeknek megfelelő végzettséggel 
rendelkezzen. Ez a munkahelyváltás, mely 
visszavezette a Nagyolvasztóműhöz, jelzi el-
hivatottságát a mű iránt. Munkáját odaadás-

sal végzi, érdeklődő, nyitott a környezetére, 
az új feladatokra, igen nagy munkabírással 
rendelkező kolléga. A száraz üzemgazdasá-
gi teendők mellett a mű különböző ügyes-
bajos dolgait is intézi, mindig jókedvvel és 
energikusan. Az üzemgazdasági osztályon 
remekül tudja hasznosítani előző munka-
helyén szerzett anyagismeretét és a tech-
nológiai ismereteket egyaránt. Feladata-
it pontosan, precízen végzi. Munkájához 
nélkülözhetetlen a jó kapcsolattartás a kol-
légákkal, szívesen keresik is mindenféle 
probléma megoldásában kedvessége és se-
gítőkészsége miatt. 

Gyurgyák Tibor műszakvezető 
(Fémbevonómű)

1993. szeptember 1-je óta a METAB Fém-
feldolgozó Kft., majd a DUNAFERR Fém-
bevonómű munkavállalója. A kezdetek-
től műszakvezetői feladatot lát el a 
hor ganyzóüzemben. Aktívan közreműkö-
dött a horganyzó gépsor beüzemelésében, 
tovább  fejlesztésében és üzemeltetésében. 
Ki emelkedő munkát végzett a 2006-tól há-
romévente új tech nológiával végrehajtott 
hor gany zó kádcserék során. A közel há-
rom évtized alatt megszerzett szakmai ta-

pasztalatát és vezetői tudását a mindenna-
pi munkája során hasznosítja. Rugalmasan 
alkalmazkodott a technológiai és ügyvite-
li folyamatok változásaihoz. Munkatársai-
val jó kollegiális és szakmai kapcsolata van, 
elfogadott műszakvezetője a gyártómű-
nek. 2021-ben a horganyzósoron végzett 
javítások, valamint a kádcsere alkalmával 
kiemelkedően teljesített.  

Halupka Gyula forgácsoló 
(Gyártó Egység)

A Dunaferr-középiskolában szerzett szak-
m unkás-bizonyítványt, és ezt követő-
en 1993-ban kezdett a gyárban dolgozni.  
28 éve hasznos tagja az idén 70 éves me-
chanikaüzem kollektívájának. A forgácsoló 
szakma egyik speciális és talán legbonyolul-
tabb területének, a fogazásnak a szakértője. 
A munkához való rendkívül jó hozzáállásá-
nak és szorgalmának köszönhetően jelenleg 
az üzem egyik legmegbecsültebb szakem-
bere. Mindig részt vesz az üzemi rendez-
vényeken és felelősen gondolkodik a közös-
ség ügyeiről. Vezetői és kollégái mindenben 
számíthatnak rá. Példamutató szorgalmá-
ért, szakmai munkájáért és a sok, kiváló mi-
nőségben elkészített fogazott alkatrészért 
érdemelte ki a rangos elismerést.

Györkő-Stadler Diána főmunkatárs 
(Lemezalakítómű)
Kiemelt specialista termeléstervezői mun-
kakörét 2004 óta példás szorgalommal és 
pontossággal látja el. 2014 óta a Le mez-
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alakítómű SAP termelésirányítási  rend-
szerének kialakításában, 2015 óta pedig 
annak üzemeltetésében és további fejlesz-
tésében munkakörén túlmenően is folya-
matosan nagy mennyiségű és nagy felké-
szültséget igénylő munkát végez. 2019 
óta a meglevő feladatai mellett a vezető 
programosi, szintén kiemelt fontosságú 
munkakört is ellátja hasonló pontosság-
gal és szorgalommal. Tevékenysége pótol-
hatatlan a Lemezalakítómű működésének 
érdekében.

Az ISD Kokszoló Kft.  
kiváló dolgozói
Bónusné Mogyorósi Mónika laboráns 
(Technológiai és IMKIR főosztály)

1985-ben kezdte meg munkáját az ISD DU-
NAFERR Zrt.-nél. Az ISD Kokszoló Kft.-nél 
2001 óta dolgozik, a Kísérleti Laborban, mint 
laboráns. A vizsgálatok korszerűsödésével 
felértékelődött munkájának minősége. A 
modernizációnál szükséges volt a számító-
gépes ismeretek elsajátítása, amelynek a 
kolléganő maximálisan eleget tett. A jó 
minőségű koksz gyártásához elengedhetet-
lenül szükséges a gyártás előtti kísérleti ada-
tok megbízhatósága. Mónika a családja el-

látása, négy gyermeke nevelése mellett a 
munkájában is teljes odaadással teljesít.

Kaszala László elektrikus csoportvezető 
(Villamos üzem)

1994 márciusa óta dolgozik a Villamos 
üzemben. Folyamatosan képzi magát, szak-
mai fejlődése a mai napig tart. Villanyszerelő 
alapképzettségét 1976-ban szerezte, majd 
elvégezte a villamosmű-kezelő, önálló 
hálózatkezelő elektrikusi képzéseket. Rob-
banásbiztos berendezés-kezelői és -szerelői 
végzettséget is szerzett, amiből a kötelező 
továbbképzéseken is részt vett. PLC-kezelő 
és programozó vizsgát is tett, a hidrau-
likai, tűzvédelmi, szögbelövő és talajszintről 
vezérelt daru szakvizsgákon kívül. Meg-
bízható, kiemelkedő szakmai tapasztala-
tokkal és helyismerettel rendelkezik. A 
száraz kokszoltó berendezés, a III-as ke-
menceblokk, a gőzturbina villamos beren-
dezéseit, rendszereit példamutató mó-
don ismeri. Munkaszervezési készsége, a 
társüzemekkel való kapcsolata is kiváló. A 
kollégáira figyel, szívesen segíti munkáju-
kat, de szükség szerint számon is kéri őket. 
Alapos, lényeglátó, a problémák megoldá-
sára törekszik. Őszinte, korrekt, igazi régi 
vágású úriember, akinek a szavára hallgat-

nak és megbíznak benne. Időskora ellenére 
folyamatosan vállalja a szükséges ügyeleti 
helyettesítéseket, ami által a biztonságos 
napi üzemvitelt erősíti.

Az ISD Power Kft.  
kiváló dolgozói
Garbacz László kompresszor-
és szivattyújavító lakatos 
(Forgácsolóműhely)

1985-ben kezdett dolgozni első munkahe-
lyén, az Energia Gyáregységnél, azóta is a 
forgácsolóműhely munkavállalója. Rend-
kívül megbízható munkatárs, munkáját 
precízen, nagy odaadással végzi. Kimagasló 
szakér telme és több évtizedes tapasztalata 
nagymértékben segíti a szivattyúk és egyéb 
berendezések hatékony, gyors javítását.

Szita Sándor termelésirányító 
(Víztermelő üzem vízvegyészeti üzemrész)
Korábban évekig műszakos csoportvezető 
volt, az üzem minden apró szegletét is-
meri. Aktívan vett részt az üzem 1995-ben 
megkezdődött teljes átépítésében. Gya-
korlati tapasztalatait, jó ötleteit, segítőkész 
közreműködését szívesen vették figyelem-
be a tervezők. Arra törekedett, hogy ne csak 
jó legyen az átalakított  technológia, hanem 
a kollégák is szívesen dolgozzanak vele. Na-
gyon jó a kapcsolata a beosztottaival és a 
vezetőivel is. Lelkiismeretes, mindig lehet rá 
számítani, még akkor is, ha a sok betegség mi-
att hiányzó kollégákat akár hétvégén, éjszakai 
műszakban helyettesíteni kell. A vállalatcso-
port üzemeinek megbízható, biztonságos ellá-
tása lágyvízzel, sótlanvízzel és ivóvízzel, nagy-
részt az ő munkájának köszönhető.
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Képekbe foglalt gondolatok
 MŰSZAK UTÁN FOTOGRÁFUS

Órákon át beszélgethettem 
volna Kontár Csaba 
Attilával, a Dutrade Zrt. 
beszerző munkatársával 
keleti filozófiákról, 
buddhizmusról, Indiáról,  
a Vasműről mint 
fotótémáról,  
de ez alkalommal 
a fényképezésre 
szorítkoztunk. 

A digitalizáció térhódítása egy-
szerűbbé, de egyúttal nehezeb-
bé is tette a fotózást. Egy pilla-
natot még el-elkaphat bárki, ám 
az adott pillanatban lévő gondo-
latot már kevesen jelenítik meg. 
Elnézegetve Csaba képeit, iga-
zi meglátásokat, érzéseket, tör-
ténetet találtam bennük. Ő még 
most is amatőr fotós-
nak tartja magát, mi-
közben felvételt nyert 
a Nemzetközi Fotó-
művészeti Szövetség-
be (FIAP). 

Talán fontos ada-
lék, hogy a fényképezést analóg 
géppel kezdte:

– Az első gépet, egy filmes 
Practicát 1996-ban kölcsönkap-
tam. A TAN Buddhista Főiskola 
hallgatójaként két hónapot 
Indiában töltöttem. Négyen in-
dultunk, ketten jártuk be a 
buddhizmus legszentebb helye-
it. Amikor leléptem a repülő-
ről, úgy éreztem, itthon vagyok. 

Bármikor visszamennék, egy hi-
hetetlen szabadság-kaland volt. 
A fényképezés már nem volt 
olyan szabad, hisz 24-36 kockás 

filmtekercsekre doku-
mentáltam a látottakat 
a főiskola számára is, 
hogy legyenek jogtisz-
ta fotóik. A családom 
és a barátok biztattak, 
de még évekig nem 

foglalkoztam utána fotózással.
Fotós önéletrajzából tudom, 

hogy 2000-ben kezdett egy 
1,3 Mp Olympus géppel, majd 
évekkel később, 2005-ben el-
indult egy amatőröknek kiírt 
pályázaton:

– Igazán 2008-2010 között 
kezdtem jobban érdeklődni a 
fotózás iránt. Fontos motiváció 
volt a családtagok, barátok visz-

szajelzése. Olyan pályázatokra 
neveztem képeimmel, amelyek 
zsűrijében szakemberek voltak. 
Kíváncsi voltam, ők mit mon-
danak, és sokat tanultam tő-
lük. Meghatározó volt számom-
ra, hogy a Bartók Színház épüle-
téről készült képem díjat nyert. 
Ebben az időszakban épületfotó-
zással foglalkoztam.

Azt már a Csabáról szóló 
Wiki pédia-szócikkből tudom, 
hogy a Wiki Loves Monuments 
nemzetközi pályázaton a magya-
rok között a sümegi várról készült 
képe bekerült az első tíz közé, az 
Iparművészeti Múzeumról ké-
szült fotója pedig a legjobb sze-
cessziós kép lett. 2018-ban meg-
nyerte a Ludovika Campus fo-
tózására kiírt pályázatot, és szá-
mos más pályázat díjazottja is. 

A National Ge o-
graphic 2018 októ-
berében „A nap ké-
pének” választotta 
ki egy viharról ké-
szített munkáját. 
Díjazott lett egy New 
Yorkban készült 
épü letfotója is, leg-
utóbb pedig a 2021-
es Magyarország365 
pályázaton szerepelt 
eredményesen. 

– Egyébként 
nem egy olcsó 
„sport” a fotózás, 
bár már a pecások 

is vásárolhatnak 
millióért botot  – 
jegyezte meg mo-
solyogva Csaba –, 
amúgy pedig egy 
telefonnal is lehet jó 
képeket készíteni.

Mint mondja, 
kell a fotósnak a tü-
relmes családi hát-
tér, és munkaként 
jól jön néha az al-
kalmazott fotó-
zás, mint rendez-
vények, esküvők 
képi dokumentá-
lása, de ez egy má-

sik „műfaj”. Amíg jegyzett szak-
ma volt a fényképezés, Csaba 
munka mellett kijárta az isko-
lát. Arról mesél, hogy mi min-
dent tanult a vele együtt szak-
mát tanulóktól. Többször emlí-
ti fotós közösségét, a Panoráma 
Fotó Egyesületet, amelynek ala-
pító tagja. Kiállításaik minden 
alkalommal pezsgést hoznak a 
város kulturális életébe.

Az utóbbi időben a termé-
szet pillanatait kapja el szíve-
sen, s adja át nekünk tartalma-
sabbnál tartalmasabb képek-
ben. Érdeklődésének a család is 
örül, hiszen így együtt kirándul-
hatnak megunhatatlan tájakon. 
Nagy vágya, hogy egyszer meg-
örökíthesse a DUNAFERR épü-
leteit, életképeit.

Végezetül az eredményeiről 
kérdeztem:

– Önmagamnak bebizonyí-
tot tam, hogy érdemes a 
fotózással foglalkoznom. 
Tavaly elfogadták pályázato-
mat, befogadtak a Nemzetközi 
Fotóművészeti Szövetségbe, 
ami igazi szakmai elismerés. 
Hálás vagyok, hogy eljutok va-
rázslatos helyekre, megismer-
hetek embereket.

Magamban teszem hozzá, 
hogy szerencsénkre. Helyettünk 
rögzíti, hozza közel az élet arra 
érdemes pillanatait.

Kaszás Éva                                                                         
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MÚLT ÉS JÖVŐ

Majd’ hét évtizeddel 
ezelőtt jött létre  
az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati 
Egyesület Vaskohászati 
Szakosztályának 
Dunaújvárosi Helyi 
Szervezete. A közelgő 
jubileum nem csupán  
a vissza-, hanem  
az előretekintésre is 
alkalmat ad. 

Az elkövetkező hónapokban 
a Dunaferr Magazin soroza-
tában a nagy múltú szakmai 
szervezet történetébe nyúj-
tunk bepillantást.

Forrásdokumentum:  
„a kis vörös könyv”
A helyi szervezet 1954 és 1999 
közötti időszakának feldol-
gozására a vezetőség megbí-
zásából dr. Ágh József titkár 
és Sütő Zoltán szervezőtit-
kár vállalkozott. „A kis vörös 
könyv”-ként a mai napig emle-
getett kiadvány a Dunaferr Al-
kotói Alapítvány támogatásával 
készült, és 1999. november 11-
én az OMBKE helyi szervezete 
és a dunaújvárosi önkormány-
zat közös szervezésében előké-
szített Magyar Tudomány Nap-
ja című rendezvény alkalmából 
jelent meg. A kötetet dr. Szücs 
László, az OMBKE Vaskohá-
szati Szakosztály akkori elnöke 
lektorálta.

Részlet a kiadvány elősza-
vából: „Egyesületünknek ab-
ban a szerencsében volt ré-
sze, hogy 1995-ben bekap-
csolódott több mint ezeréves 
magyar vastermelő telepek 
kutatásába. Az archaikus mes-
terségünk szakrális mítoszáról 
a honfoglalásunk korában le-
hullott a lepel, előbb szolgál-
tató foglalkozássá vált, majd 
manufakturális tevékenység-
gé fejlődött, aztán az ipari for-

radalom a „virágzó vaskor-
szakot” hozta magával. Ekkor 
már nem csak a vas mennyisé-
ge volt a fő cél, a minősége is 
előtérbe került. Az utóbbi fel-
adat a ma szakembere számá-
ra mind fontosabbá válik, ami-
kor már megjelentek a vas és 
acél versenytársai, az új szer-
kezeti anyagok. Megkezdődött 
egy új korszak a sajátos szak-
mai kihívásaival. A kihívá-
soknak való megfeleléshez jól 
képzett, a szakmájuk iránt el-
kötelezett szakemberekre van 
szükség. A szakemberek nél-
külözhetetlenségét ismerték 
fel a 18. század első harmadá-
ban, amikor III. Károly király 
Selmecbányán alapított bá-
nyatisztképző iskolát, amelyet 
Mária Terézia királynő akadé-
miai rangra emelt. Ebből fejlő-
dött a Bányászati és Erdészeti 
Akadémia, amely az egész 
Osztrák-Magyar Monarchia 
szakemberképző bázisa lett. 
A bányák, a kohók és erdők 
szakemberei a nemzetiségük-
től függetlenül német nyelven 
tanulták a szakmát az akadé-
mián. Gyökeres változásokat a 
19. század hozott. Lelkes szak-
emberek gyűjtötték a bányá-
szat és kohászat magyar mű-
szavait, egyesületekbe tömö-
rültek, szakfolyóiratokat ad-
tak ki magyar nyelven, és vé-
gül magyar lett az oktatás 
nyelve. 1868-ban indította út-
jára Péch Antal a Bányászati és 
Kohászati Lapokat. 1892-ben 
pedig megalakult az Országos 
Magyar Bányászati és Ko -
hászati Egyesület, amelynek 
létrehívását Széchenyi István 
is sürgette: „egy magányos 
ember semmi – úgymond –,  
s csak az egyesületnek van 
hosszú élete és igazi súlya”.

A történeti kiadvány első 
fejezete az első 35 esztendőt 
öleli át. Ebből megtudhatjuk, 

hogy „az OMBKE helyi cso-
portja 40 fővel jött létre. Az el-
nök Borovszky Ambrus volt, a 
titkár Selmeczy Ernő. Az ala-
pító csoport tagjai és vezetői 
szakmatörténeti küldetést és 
feladatot vállaltak. Vállalták 
azt, hogy itt a pentelei fennsí-
kon létrejövő kohászati verti-
kumban dolgozó és a vasmű la-
kókörzetében élő szakemberek 
között is terjesztik és gyakor-
lattá teszik a magyar kohászat 
Mekkájának: Selmecbányának 
szellemében fogant évszáza-
dos gondolatokat.”

Az alakuló összejövete-
len jelen volt: Forbáth Róbert, 
Tóth Gábor, Pőze László, Wein-
gartner Pál, Fodor Sándor, 
Ke ményfy György, Szántó 
István, Pilter Pál, Czakó Lajos, 
Lipták Zoltán, Fadgyas János, 
Okilicsányi et. (így szerepel a 
könyvben a neve).

Pilter Pál és Forbáth Ró-
bert megnyitója után az 
alábbi munkabizottságokat 
ala  kították meg: A kupoló-
ke mencékkel kap csolatos 
hiányosságok felszámolása, 
tég la minőség az építés és üze-
meltetés vonalán. Az elek-
tromos kemencék bol to zat-
tartóssági és üzemi vizs gá-
lata. Kohóépítés ki értékelése. 
Kohó hőtechnikai mű sze-
reinek leolvasásáról tech nikai 
minimum alapon bros  súra - 
készítés. 

A helyi szervezet céljai-
ban követte a nagy múltú or-
szágos egyesület alapszabályá-
ban rögzítetteket: „… az egye-
sület … ankétot tart fontosabb 
kérdések tisztába hozatalára, 
ezek felett tanácskozik és vé-
leményt mond, a hazai vállal-
kozóknak jó tanácsokkal szol-
gál minden irányban, ütemter-
veket és üzemi berendezéseket 
megbírál, a bányászat és a ko-
hászat érdekében folyamodik, 

s előterjesztéseket tesz a kor-
mánynál, hatóságoknál …, a 
bányászati és a kohászati ipar 
fejlesztésére…” 

Az egyesület célja a leírt 
irányelvek szerint a magyar 
bányászati és kohászati iro-
dalom fejlesztése, a szakem-
berek tudományos törekvése-
inek pártolása, szakmai isme-
retek fejlesztése és a szakérde-
kek előmozdítása volt.

A helyi csoport 
létrehozója
Dr. Pilter Pál 1954-ben 
került a Sztálin Vasműbe a 
nagyolvasztómű gyárrészleg 
vezetőjének, majd 1955-től 
1964-ig a gyár főmérnöki 
tisztét töltötte be. Szervezése 
révén 1954-ben alakult meg az 

OMBKE helyi csoportja.  Kez-
deményezésére 1957-től váltak 
rendszeressé Balatonszépla-
kon a kohászati konferenciák. 
Hazai és külföldi szaklapokban 
rendszeresen publikált, javas-
latára jött létre a Vasmű mű-
szaki folyóirata is. A Vasipari 
Kutató Intézethez 1964 végén 
helyezték át, ahol tudományos 
igazgatóhelyettesként dolgo-
zott. 

Szente Tünde

„Az egyesületnek van hosszú 
élete és igazi súlya”

 OMBKE-TÖRTÉNET A HELYI SZERVEZET TÖRTÉNETÉNEK TÜKRÉBEN

Pilter Pál főmérnök
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AKTUÁLIS

A városalapítás 71., 
a várossá nyilvánítás 
70. évfordulójához 
kapcsolódóan nyílt meg a 
tavalyi év végén az Intercisa 
Múzeum legújabb időszaki 
kiállítása, amelyet a 
kiállítás kurátora, Nagyné 
Hodik Mónika ajánlott a 
látogatók figyelmébe.

– Kiállításunk nem a teljesség 
igényével készült, hiszen több 
évtizedet felölelni nem könnyű 
dolog – mondta el a kurátor. – 
Csupán szemezgettünk a ké-
pekből és tárgyakból, így azok 
segítségével mutatjuk be a vá-
ros történetét és fejlődését. Azt 
szemléltetjük, hogyan lett né-
hány házból, egy-két utcából 
az első városrész, majd pár év 

alatt egy nyüzsgő, lüktető vá-
ros zöldövezetekkel, neonfényes 
üzletekkel. Az 1950 tavaszán 
ideérkező maroknyi építőből 

hogyan lettek az év végére több 
mint hétezren, a következő év-
ben húsz-, 1952-ben pedig már 
mintegy huszonötezren. 

Az első, a D1-es városrész 
(Építők útja–Szórád Márton út–
Vasmű út–Kossuth Lajos utca ál-
tal határolt rész) után megindult 
a Duna sor, majd a Technikum 
városrész építése is, de Sztálin 
1953. március 5-én bekövetke-
zett halálát követően változá-
sok jöttek. Az egekig magasztalt 
építkezést szinte teljesen leállí-
tották. A több százmilliós beru-
házás összege minimálisra csök-
kent. A város léte, további sor-
sa a „levegőben lógott”. Eltűntek 
a hangos éljenzések, a buzdító 
szólamok, Sztálinváros csend-
ben, háttérbe szorítva élte min-
dennapjait. Ilyen volt az élet a 
mintavárosban egészen 1957-ig. 
Akkortól ismét beindult a fejlő-
dés, de addigi kitüntetett szere-
pét már nem kapta vissza. 

Az Építészeti Tanösvény 
mintájára hozzuk létre a 
Zöld Értékeink Tanösvényt 
is! – ezzel az ötlettel ért 
véget a Dunaújvárosi 
Kereskedelmi és 
Iparkamara Senior 
klubjának egyik 
összejövetele a kamara 
székházában.

A klubnapon Éberhardt Béla 
okleveles erdőmérnök, többkö-
tetes szerző vetített képes elő-
adásában a városunk utcáin, 
parkjaiban és erdeiben meg-
található fákról, növénytár-
sulásokról mesélt – az eddig 
megszokottól eltérően, kicsit 
másképpen. Az ott elhangzott 
információkból, érdekességből 
szemezget az alábbi írás.

Dunapentelén a Dunai 
Vasmű építésének elkezdésé-
vel együtt az ipartelep és lakó-
telep közé szánt erdő telepíté-

se szovjet mérnökök javasla-
tára történt. Budapesti és szé-
kesfehérvári erdőtervezők el-
gondolásai szerint, a Vasmű 

beruházójának a megrendelé-
sére a Székesfehérváron széke-
lő Állami Erdőgazdaság, mint 
illetékes szakvállalat kezd-
te meg 1950-ben az erdőtele-
pítést, de már 1951 késő nya-
rán a Görbe utca 2. számú ház-
ban megalakult Dunapentelei 
Kertészeti Vállalat folytatta a 
munkálatokat. 

Az ország különböző faisko-
láiból, csemetekertjeiből ren-
delkezésre bocsátott fafajo-
kat használtak fel és sakktáb-
laszerűen fogtak hozzá az er-
dősáv kialakításához. Az 1x1 
méteres hálózatban elülte-
tett, aprócska csemeték fölé 
5x5 méteres védőhálót kerí-
tettek, ilyen hálózatban gyor-
san növő kanadai nyárfákat is 
ültettek. Ez utóbbiakat 1-2 év 

Zöld Értékeink Tanösvénye?  
 A VÉDERDŐ TITKAI

Dunapentele, Sztálinváros, 
Dunaújváros az idő sodrában  

 AZ INTERCISA MÚZEUM KIÁLLÍTÁS

Nagyné Hodik Mónika, a kiállítás rendezője Horváth Tamással, a 
várostörténeteket elénk táró dunaujvarosmesel.hu blog írójával

Éberhardt Béla nyugállományú erdőmérnök, 
a dunaújvárosi fák szakavatott ismerője
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múlva ki kellett volna vágni, 
hogy a már eléggé „megvédett” 
és fejlődni akaró többi növény 
is felnőhessen, de azt az akkori 

politikai hatalom nem engedte, 
mondván: „Szocialista városban 
nem vágunk ki fákat!” A szakma 
rajtunk nevetett…

Rendkívüli dolognak számí-
totta az úgynevezett „fokozott 
fenntartás”: ez a gyakorlatban az 
elültetett csemeték évi hatszori 

kapálását jelentette. A Nemzeti 
Beruházási Vállalat a véderdőt 
a vasipari komplexum saját vé-
delmi létesítményének tekintet-
te, Inokai János főmérnök ezt is 
kiemelten kezelte. 

Ami pedig a Dunapentele 
szomszédságában felépítendő 
vaskohászati kombinát helyé-
nek kiválasztását illeti – a meg-
határozó szélirány szempontjá-
ból –, a Dunaújvárosi Főiskolán 
évekkel később dr. Takács 
Miklós és kollégái vizsgálatokat 
végeztek, amelyekből kiderült, 
hogy a feltételezettel szemben, 
nincs uralkodó szélirány: min-
den irányból egyforma gyakori-
sággal fúj a szél.

Aki többet szeretne meg-
tudni várostörténetünk öko-
lógiai vonatkozásairól, az ke-
ressen rá Éberhardt Béla és 
Szendrődi Tibor „A mi fáink 
Dunaújvárosban” című kéz-
iratára az eberhardt.hu webol-
dalon.  Sz. T.

Az ötvenes évek második fe-
lében megkezdődött a Kertváros 
és az Újtelep építése, folytató-
dott a munka a Technikumban. 
Beindult az építkezés a Szal-
ma cell (szalmacellulóz-, vagy-
is papírgyári) lakótelepként em-
legetett, mai nevén Barátság 
város részben. A hatvanas évek 
végéig felépültek az úgynevezett 
kísérleti panelek az akkori Mező 
Imre és az Asztalos János utcá-
ban. A Pipacs-telepen megkezd-
te működését a házgyár. A het-

venes években, a korábban meg-
álmodott Barátság-liget helyén 
épült a Dózsa II., ezután pedig 
elkezdődött a Béke városrész 
építése. Az „új város” összeért az 
egykori Pentelével.

A város jelentősége az 
évtizedek alatt változott, megyei 
szinten is jelentős szerepet töl-
tött be és tölt be ma is. A 20-25 
ezer főre tervezett város elérte a 
40-50 ezres lélekszámot, amely a 
80-as évek közepén csúcspontra 
jutott, több mint 60 ezer fővel. 
A lakosság száma – sok tényező 
együttes hatására – azóta folya-
matosan csökken.

A kiállítás kép- és tárgyi anya-
gáért a rendezők köszönettel tar-
toznak Bali Attilának, Bolla 
Juditnak, Cser mák György-
nének, Csuhaj-Bar na Tibornak, 
DMJV Önkor mányzatának, Hor-
v áth Tamásnak, Major Ti bor nak, 
Vainel Gyulának, id. Filla Bélának 
és Péner Ta másnak. Békési György 
hagyatéka további érdekességek-
kel szolgál. A kiállítás 2022. áp-
rilis 3-ig látogatható az Intercisa 
Múzeumban, keddtől péntekig, 
10 és 16 óra között. Sz. T.

Zöldellő erdők ölelik körbe a dunaferres kikötőt is
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A munka teszi lehetővé az 
élethez szükséges dolgok 
és a vágyott életstílus 
elérését, de legalább ilyen 
fontos, hogy a munka az 
identitásunk része is, 
annak alapján határozzuk 
meg magunkat – olvasható 
Philip Zimbardo–
Robert Johnson–Vivian 
McCann „Pszichológia 
mindenkinek” című 
kötetének „Motivációk és 
érzelmek” fejezetében.

A magas teljesítményszükség-
letű dolgozók a kihívást jelen-
tő feladatokat szeretik, elérhe-
tő célokkal. És bár elsősorban 
nem a külső jutalmak motivál-
ják őket, örömmel fogadják a 
bónuszokat, a dicséretet és a jó 
teljesítményért járó egyéb visz-
szajelzéseket.

A magas kapcsolatszükség-
letű dolgozókra nem jellemző 
a versengés, sokkal inkább az 

együttműködést kedvelik, ezért 
érdemes őket csapatmunkában 
foglalkoztatni, nem pedig elszi-
getelten, egyszemélyes felada-
tokkal ellátva. 

A magas hatalomszükségletű 
emberek jól motiválhatók azzal, 

ha projektmenedzseri feladatokat 
kapnak, vagy munkacsoportokat 
vezethetnek. A hatalomorientált 
dolgozókat érdemes arra ösztö-
nözni, hogy vezetőkké váljanak, 
akik majd segítik beosztottjaikat 

azok szükségleteinek kielégítésé-
ben. A hatalom, mint motiváció, 
bár valóban lehet öncélú, nem fel-
tétlenül jelent rosszat.

Vizsgálatok szerint a magasabb 
munkahelyi elégedettség való-
ban kevesebb hiányzással, ritkább 

munkahelyelhagyással és fokozott 
produktivitással jár együtt. Ezek a 
jegyek az összes üzletágban maga-
sabb profitot hoznak.

Sok kritika érte annak idején 
Maslow szükséglethierarchia-el-

méletét, ezért felmerül a kérdés, 
mit érdemes megtartani belőle? 
Douglas Kenrick és munkatársai 
úgy vélik, hogy a motivációk pri-
oritása az életben nem ennyire 
merev rendszert követ, hanem 
a körülmények alakulásától füg-
gően változik. A motivációnak 
ez az új, hibrid elmélete egyesí-
ti Maslow szükséglethierarchi-
áját, Freud pszichoszexuális fej-
lődéselméletét és az evolúci-
ós pszichológiát annak céljából, 
hogy a motivációk minden tí-
pusát – az éhségtől és a szomjú-
ságtól az emberi kapcsolatokon 
és státuson át a kreativitás meg-
élésének igényéig – magába tud-
ja foglalni. Azt még mindig nem 
tudjuk pontosan, miként rende-
zi hierarchiába és rendezi újra a 
motivációinkat az agy, de most 
már legalább rendelkezünk egy 
kevert elméletrendszerrel, amin 
belül sor kerülhet a részletek 
kidolgozására. 

Sz. T.

Sok pszichológus ma 
már úgy véli, hogy nincs 
értelme különféle vonások 
alapján kategóriákba 
sorolni az emberek 
személyiségét. Walter 
Mischel arra is felhívja  
ta figyelmet, hogy  
a körülményektől 
függően a viselkedés 
nagymértékben változhat. 

Nem konzekvensen reagálunk 
minden egyes szituációra. Pél-
dául előfordulhat, hogy valaki 
összeszedett és lelkiismeretes a 
munkahelyén, ám otthoni élete 
teljes káosz. Eszerint a szemé-
lyiséget az határozza meg, ho-
gyan értékeljük az egyes szitu-
ációkat, a saját képességeinket, 
az önmagunkkal és másokkal 

szemben támasztott elvárása-
inkat, az általunk képviselt ér-
tékeket, illetve a viselkedésünk 
megtervezéséhez és irányításá-
hoz szükséges képességeinket. 
Ez az elképzelés az úgynevezett 
„szociális-kognitív” elmélet.

Ezt egészíti ki Louise Deacon 
azzal, hogy bár néha érdemes ka-
tegóriákba sorolni a személyi-
séget, általában inkább az egye-
di viselkedésmintázatokra kelle-
ne odafigyelni, illetve arra, hogy 
az emberek mennyire eltérő re-
akciókat produkálnak különféle 
helyzetekben. Például egyesek a 
munkahelyükön hatalomra vágy-
nak, ám otthon szívesen átenge-
dik másnak a vezető szerepet.

Az ember nehezen viseli a sze-
mélyét ért kritikát. Ám önma-
gunk megértésében nagy segítsé-

get nyújthat, ha átgondoljuk, mi-
lyen kritikákkal illettek minket 
mások. Elsőre úgy érezzük, hogy 
a kritika jogtalan, tiltakozunk el-
lene, majd igyekszünk elfelejte-
ni. Azonban, ha többektől kapjuk 
vissza ugyanazt a kritikát és ké-
pesek vagyunk szembenézni vele, 
akár változni is tudunk. 

Daniel Ofman vezetési ta-
nácsadó kifejlesztett egy olyan 
módszert, amelynek segítségé-
vel feltárhatók az alkalmazottak 
személyiségjegyei. Ez a módszer 
a munkahelyen bizonyult hasz-
nosnak. Szerinte a rossz tulaj-
donságok általában akkor je-
lentkeznek, amikor egy jó tulaj-
donságot túlzásba viszünk, hi-
szen a túl sok jó igenis megárt. 
Például, ha azt vágják a fejünk-
höz, hogy túl sokat követelünk 

meg másoktól, akkor lehet, csak 
arról van szó, hogy nagyon fon-
tos számunkra a minőség.

A szorgalom hátránya az, 
hogy könnyen átcsaphat munka-
mániába. A magabiztosság hát-
ránya az, hogy könnyen zsar-
nokoskodóvá válhatunk. A hig-
gadtság hátránya az, hogy eset-
leg ellustulunk. Ofman szó-
használatával élve: „allergiásak” 
vagyunk a mi értékeinkkel nem 
azonosuló emberekre és gyakran 
keveredünk velük konfliktusba. 
Érdemes átgondolnunk, és akkor 
megtapasztalhatjuk a túlzásba 
vitt jó tulajdonságaink hátulütő-
it, ennek mentén azt is megjósol-
hatjuk, milyen konfliktusaink le-
hetnek másokkal, ezáltal akár fel 
is készülhetünk azokra.

Sz. T.

MUNKAPSZICHOLÓGIA

Motivációk és érzelmek
 A SZÜKSÉGLETEK HIERARCHIÁJÁN TÚL 

A túlzások hátulütői
 A JÓBÓL IS MEGÁRT A SOK!
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TUDOMÁNYFIGYELŐ

Egy lengyel-svájci 
tervezőcsapat 
tökéletesítette a 
felfújható acélbútorok 
létrehozásának módszerét, 
amely akár az ipar más 
ágazataiban is előrelépést 
hozhat.

A tervezők – Oskar Zieta épí-
tész és Phillipp Dohmen, a Sváj-
ci Szövetségi Technológiai Inté-
zet anyagtudósa – által alkotott 
technika az acélból készült ter-
mékeket könnyebbé és olcsóbbá 

teszi anélkül, hogy a szilárdság 
terén kompromisszumot köt-
nének.

A szabad belső nyomás-
deformációnak (FiDU) nevezett 
technikához lézerrel vágott acél-
lemezekre van szükség, amelye-
ket plusz-mínusz 0,1 mm-es hi-
bahatárig precízen alakítanak. 
Ezeket az 1 mm vékony, nagy 
szilárdságú acéllemezeket ez-
után robothegesztéssel hegesz-
tik össze, hogy a gyártás a lehe-
tő legpontosabb legyen.

A szerkezetet aztán egy egy-
szerű szelepen keresztül fel le-
het fújni, hogy szilárd, köny-
nyű és stílusos felületeket alkos-
son. Az acél eredendő szilárd-
ságának és az innovatív FiDU-
technikának köszönhetően 
például a díjnyertes „Plopp” zsá-
moly teherbírása több mint két 
tonna.

Mivel a nyomás alatt lévő le-
vegőnek csak 0,1-50 bar között 

kell lennie, az ezzel a módszer-
rel készült bútorokat akár ke-
rékpárpumpával is fel lehet fúj-
ni. Az autóiparban használt 
hidroform módszerekkel ellen-
tétben a FiDU nem támaszko-
dik formára, a felfúvás, alakítás 
akár házilag is elvégezhető.

Dohmen szerint az acél-
ra az erősség, a hozzáférhe-
tőség és a költségek miatt 
esett a választás. Az is mellet-
te szólt, hogy könnyen alakít-
ható hidegen. A tervezőcsa-
pat kutatásai az építőipari és 

lakásépítési alkalmazásokra is 
összpontosulnak, már egy kis 
hidat is építettek felfújható 
acélszerkezetből.

A csapat egy kis szélturbinát 
is tervezett és épített. A FiDU 
segítségével készült acéllapátok 
mindössze 25 euróba kerülnek, 
és tartósabbak, mint a jelenle-
gi, plexiből vagy szénszálból ké-
szült, méterenként 600 euróba 
kerülő lapátok. 

Egyértelmű, hogy ez a tech-
nológia, amelyet az acél kedve-
ző tulajdonságai ösztönöznek, 
rugalmasan alkalmazható szin-
te bárhol. A feltaláló Zieta álma, 
hogy a FiDU-t az űrben törté-
nő építkezésekhez is felhasznál-
ja, ahol ultrakönnyű és kompakt 
kialakítása egyedülállóan alkal-
massá tenné a különböző típu-
sú felhasználásra.

G. L.

Forrás: stories.worldsteel.org

Clevelandi kutatók 
tanulmánya szerint  
a „férfiproblémákra” 
alkalmazott Viagra az 
agyban néhány olyan 
proteint vesz célba, 
amelyek közrejátszanak 
az Alzheimer-kór 
kialakulásában. Az 
eredményhez mintegy 
hétmillió beteg hat évet 
átfogó adatait elemezték.

Kimutatták, hogy azoknál a fér-
fiaknál, akik Viagrát szedtek, 
alacsonyabb volt az Alzheimer-
kór kialakulásának kockázata. 
Ugyanakkor jelezték, hogy to-
vábbi kutatások szükségesek eb-
ben a kérdésben.

A szildenafil hatóanyagot 
tartalmazó Viagrát eredetileg 
szívgyógyszernek tervezték, mi-
vel az erek ellazításával vagy tá-
gításával javítja a véráramlást. 
Később felfedezték, hogy ha-
sonló hatást fejt ki többek kö-
zött a pénisz artériáiban, és 
ezért sikeresen kezeli a mereve-
dési zavarokat.  A hatóanyagnak 
más felhasználási módjai is is-
mertek, a szildenafilt férfiaknál 
és nőknél is alkalmazzák már a 
pulmonális hipertóniára, vagy-
is a tüdő megromlott vérellátá-
sának kezelésére.

A közelmúltban azt is vizsgál-
ták, hogy a hatóanyag segíthet-e 
a vaszkuláris demenciában, 

a demencia második leggya-
koribb formájában szenvedő 
pácienseken.

Az új tanulmány eredmé-
nyei arra utalnak, hogy az 
Alzheimer-kórnál sikeres ke-
zelési mód lehet. Bár a be-
tegség pontos oka nem is-
mert, de azt már felfedezték, 
hogy a páciensek agyában kó-
ros fehérjelerakódások képződ-
nek. A kutatók megállapítot-
ták, hogy a gyógyszer normális-
nál nagyobb mennyiségű alkal-
mazása javította az agysejtek 
növekedését, és csökkentette a 
fehérjelerakódások képződését 
az emberi szövetekkel végzett 
laboratóriumi kísérletekben.

Feixiong Cheng, a csoport ve-
zetője elmondta, hogy miután 
sikerült az összefüggést felfe-
dezni, a következő fázisban vé-
letlenszerű klinikai teszteket vé-
geznek az elmélet bizonyításá-
ra, és a szildenafil Alzheimer 
elleni klinikai alkalmazásának 
igazolására.

Tara Spires-Jones skóci-
ai agykutató viszont óvatos-
ságra intett: miközben a tanul-
mány adatai tudományos szem-
pontból ígéretesek, ennek alap-
ján azért még nem kezdene el 
szildenafilt szedni a betegség 
megelőzésére.

G. L.

Forrás: nature.com, mti.hu

Szilárd és könnyű  
a felfújható acél 

 FORRADALMI, ÚJ TECHNOLÓGIA 

A szildenafil  
csökkenti az Alzheimer-
kór kockázatát

 VIAGRÁVAL A DEMENCIA ELLEN
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Mádl István
1958-2021

Életének 63. évében rövid betegség után elhunyt 
Mádl István, a Fémbevonómű munkavállalója.

Mádl István 1993 októberében kezdett dolgozni 
a Fémbevonómű horganyzó üzemében, az akkori 
METAB Kft.-nél. A kezdetektől arra törekedett, 
hogy minél jobban megismerje az akkor Magyaror-
szágon még egyedülálló szalaghorganyzó gépsort 
és annak technológiáját. Több újítása és fejleszté-
si javaslata valósult meg az itt töltött évek alatt. Napi tevékenysége 
során folyamatosan kereste, hogy hol lehet a berendezés működé-
sében fellelhető hiányosságokat, problémákat orvosolni, hosszú tá-
von megoldani. Munkájában törekedett a jó kollegiális kapcsolatok 
kialakítására. Munkatársai és vezetői is elismerték hozzáállását és 
szakmai tapasztalatát, tudását, ezért négy éve műszakvezetői meg-
bízást kapott. Szorgalmas munkáját többször is kitüntetésekkel és 
jutalmazásokkal ismerték el.

Halála pótolhatatlan űrt hagy maga után, emlékét megőrizzük.

NEKROLÓG SPORT

A fenti címmel jelent meg 
Bill Gates könyve  
a közelmúltban. 

A Microsoft alapító-tulajdono-
sa, milliárdos üzletember, szoft-
verfejlesztő, feltaláló, filant-
róp egy évtizedet töltött azzal, 
hogy a fizika, a kémia, a bioló-
gia, a mérnöki tudományok, a 
politikatudomány, valamint a 
közgazdaságtan területén tevé-
kenykedő kutatók és szakértők 
bevonásával feltárja a klímavál-
tozás okait és vázolja a lehetsé-
ges következményeket. 

Az ügy ugyanis mostan-
ra halaszthatatlanná vált. Így 
Gates nemcsak a zéró emisz-
szió fontosságára hívja fel a fi-
gyelmet, hanem azt is részle-
tezi, hogy mit kell tennünk e 
fontos cél elérése érdekében. A 
karbonsemlegesség elérése nem 
lesz egyszerű, gyökeres változá-
sok szükségesek.

A könyv tárgyilagosan és 
közérthetően szembesíti az ol-
vasót a velünk szemben álló tár-
sadalmi, környezeti és tudo-
mányos kihívásokkal. Kiderül, 

milyen forradalmi innovációk 
szükségesek ahhoz, hogy meg-
újítsuk azokat az ágazatokat, 
amelyek leginkább felelősek a 
jelenlegi helyzetért. Gates az 
egyén szintjén érvényes cselek-
vést és a karbonsemlegességet 
érintő, kormányokon átíve-
lő javaslatokat egyaránt fontos 
szempontnak tekinti, ebben a 
szellemiségben elemzi a jelenleg 
tomboló világjárvány, valamint 
a 2020-as amerikai elnökválasz-
tás lehetséges hatásait is.

„Várakozásaim szerint 2021-
ben időm nagy részét azzal fo-
gom tölteni, hogy a világ veze-
tőivel a klímaváltozásról és a 
Covid-19-ről beszélgetek. El fo-
gom mondani nekik, hogy a vi-
lágjárvány számos tanulsága – 
akárcsak azok az értékek és el-
vek, amelyek ennek kezelésében 
vezetnek bennünket – ugyan-
úgy alkalmazhatóak a klímavál-
tozásra is – fogalmazott még a 
könyvírás időszakában, 2020-
ban a szerző, aki a kötetben az 
acélipar és a klímaváltozás kap-
csolatával is foglalkozik.

Forrás: libri.hu

Hogyan kerüljük el  
a klímakatasztrófát?  

 LEHETŐSÉGEINK A MEGOLDÁST JELENTŐ ÁTTÖRÉSHEZ

Új sorozatot indítunk az 
idén a Dunaferr Magazin 
sportrovatában. Arra 
vagyunk kíváncsiak, hogy 
az egykori világsikereket 
elérő Kohász-, vagy 
Dunaferr-sportolóinkkal 
mi történt az elmúlt évek 
alatt, hogyan alakult 
a sorsuk, hol élnek, 
mivel foglalkoznak 
manapság? 3+1 kérdés 
erejéig faggatjuk a 
sportlegendákat.

A csapatsportágak egyik ikon-
ja Kemény József, a dunaújváro-
si férfi kézilabdázás kiemelke-
dő alakja, a legendás Dunaferr 
SE beállója, az örök dunaújvá-
rosi. Sportmúltja, eredményei 
elképesztőek. Magyar bajnok 
(2000), Magyar Kupa-győztes 
(2001), négyszeres magyar baj-
noki ezüstérmes (1997-1999 és 
2001), nyolcszoros bronzérmes 
(2002 és 2009 között). A nem-
zetközi porondon is kiemel-
kedően sikeres csapat tagja. 
KEK- ezüstérmes (2000), EHF-
Kupa-elődöntős (2003), a Duna-
ferr SE örökös bajnoka (2005). 
Sportpályafutása alatt mind-
végig Dunaújvárosban maradt, 
soha nem váltott klubot, a klub-
hűség mintaképe.

1. Hogyan alakult az élete az 
aktív sportpályafutását köve-
tően?

–  A visszavonulásom után, 
2010-ben az ISD Power Kft. hu-
mán osztályán kezdtem dol-
gozni, majd három évre rá vál-
tottam és a Hideghengermű 
pácolóüzemébe kerültem. Az 
alapszakmám ugyanis kohóipari 
technikus, és szerettem volna 
a szakmámban tevékenykedni. 
Nagyon fontos volt ez a váltás 
számomra, mert szerettem 
volna megmutatni, hogy negy-
venévesen – húsz év profi sport 
után – újra tudom indítani az 
életemet, sőt nulláról kezdve a 
szakmai életemet is fel tudom 
építeni. Persze, ez egyedül nem 
sikerült volna, köszönettel tar-
tozom egykori és mai vezető-
imnek, hogy lehetővé tették a 
váltást, illetve, hogy mindvé-
gig mellettem álltak és támo-
gattak, támogatnak. Annál is in-
kább, mert gyakorlatilag kétszer 
indult a szakmai utam, hiszen 
a hengerműben, a folyamatos 
váltó és a fizikai körülmények 
is mostohábbak voltak, mint az 
előző munkahelyemen. Mégis, 
úgy érzem, hogy sikerült helyt-
állnom, és bebizonyítanom, 
hogy alkalmas vagyok erre a fel-
adatra is. Világéletemben azt 
vallottam, hogy ha a „hit, haj-
landóság, akarat” hitvallást 
megtartom, az átsegít minden 
gondon. Mert hinni kell abban, 
hogy győzhetsz, hajlandónak 
kell lenni arra, hogy a sikerek 
érdekében vállalod a kemény 
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3+1 kérdés Kemény Józsefhez
 KÉRDEZZ-FELELEK SPORTLEGENDÁINKKAL

munkát, és ehhez szükséges az 
akarat, mert anélkül semmit 
sem lehet elérni. Egyébként ezt 
a hitvallást próbálom átültet-
ni a gyári munkámra is, igye-
keztem új színt vinni a kollégák 
közé is. Sikerült-e? Nem tudom, 
de remélem, hogy elhitték most 
már, hogy ez eredményes lehet. 
Saját példámon látható, hiszen 
kormányos 2-ből – végigjárva a 
„szamárlétrát” – mára csoport-
vezetővé léptem elő.

A magánéletemből ki-
emelhető, hogy 2014-ben 
Rácalmásra költöztünk, illet-
ve, hogy lányom, aki szintén 
sokáig kézilabdázott (de térd-
sérülései miatt abbahagyta), 
most egyetemre jár és a pár-
jával Szolnokon él. A sporttól 
nem szakadtam el teljesen, he-
tente kétszer-háromszor edzek 
a rácalmási sportcsarnokban.

2. Mire a legbüszkébb, legyen 
szó akár a magánéletéről, akár 
a sportpályafutásáról)?
– Nagyon büszke vagyok a csa-
ládomra, a feleségemre, a lá-
nyomra és a szüleimre. Nélkülük 

a sportpályafutásom sem való-
sulhatott volna meg. A sport-
életemből büszke vagyok a „Du-
naferr örökös bajnoka” címre, 
az összes eredményünkre, arra, 
hogy nemcsak klasszisokkal 
játszhattam együtt, hanem 
csapatként is igazi közösséget 
alkottunk. Büszke vagyok arra 
is, hogy a mai kiválóságok közül 
többen (például Császár Gábor, 
Zubai Szabolcs, Mikler Roland) 
ebből a műhelyből indultak, mi 
alapoztuk meg a sikereiket, jö-
vőképet mutathattunk nekik, s 
bár ma már világsztárok, de a 
csínyeket, apróságokat a mi öl-
tözőnkben lesték el.

Büszke vagyok arra is, hogy 
a Képek Dunaújváros sportéle-
téből című kiadványban is he-
lyet kaptam és arra is, hogy a ci-
vil életben is fel tudtam építeni 
önmagam.

3. Mit adott Önnek a sport, 
van-e hiányérzete, meg nem 
valósult álma?
– Mindig az elvégzett munká-
ban hittem, ez vezérelt minden 
nap. A Vasműben is minden 

nap meg kell újulni, mert nem 
szeretem, ha kihűl alattunk a 
langyos víz (nevet). Minden 
nap magunkért dolgozunk és 
termelünk. Minden nap meg-
újulva új célokért kell küzdeni. 

Hiányérzet? Az összesítésben 
elveszített KEK-döntőt nagyon 
sajnálom.

Jóleső érzés volt, hogy hétről 
hétre együtt lélegeztünk a szur-
kolókkal, akik valóban maguk-
nak érezték a csapatunkat és for-
dítva is igaz volt. Egy-egy győze-
lem után a városban járva, vagy 
a piacon közösen emlegethet-
tük fel a legfontosabb pillanato-
kat, nem kis büszkeséget szerez-
ve ezzel a szüleimnek is. Sajnos, 
2011-ben megszűnt a férfi kézi-
labdázás, és ez a mai napig na-
gyon fájó a számomra, mert vért, 
verítéket, munkát tettünk bele, 
az életünket jelentette. Európa 
legjobbjai közé tartoztunk, és ezt 
az aranyalmákat termő fát nem 
kivágni kellett volna, hanem ele-
gendő lett volna csupán vissza-
vágni az ágakat.

Mindvégig Dunaújvárosban 
maradtam, pedig voltak kecseg-
tető ajánlataim. Többször hív-
tak a felnőttválogatottba is, de 
különböző okok miatt nem vál-
laltam, ezt is bánom ma már.

3+1. Figyelemmel kíséri-e ma 
is egykori sportágát, s ha igen, 
kit, kiket tart igazán jónak a 
fiatalok közül és miért?
Természetesen figyelemmel kí-
sérem egykori sportágamat, s 
büszke is vagyok az egykori fi-
atalokra, akik közül mára töb-
ben kétségtelenül világsztárok-
ká váltak. Talán nem túlzás, ha 
azt mondom, hogy azt a lehető-
séget, hogy ma kézilabda Euró-
pa-bajnokságot rendezhetünk, 
mi vívtuk ki, az alapokat még 
a Veszprém-Szeged-Dunaferr 
trió teremtette meg. A maiak 
közül többen tíz évvel ezelőtt 
mellettünk öltöztek, velünk 
nevelődtek, mi védtük őket a 
magasabb hőfokú meccseken, 
így érthetően büszke vagyok 
Miklerre, Bodó Ricsire, de An-
csin Jánosra is és nagyon szur-
kolok nekik az Eb-n! Hajrá Fiúk! 
Hajrá Dunaferr!

Szóládi Zoltán

Névjegy
Név: Kemény József
Sportág: férfi kézilabda
Poszt: beálló
Magasság: 187 cm
Születési idő:  
1971. február 28.
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A dunaújvárosi véradás 
egyik fő bázisa hagyomá-
nyosan az ISD DUNAFERR, 
ahol legközelebb január 20-
án a Kultúrteremben lehet 
vért adni 7-10 óráig, a Du-
naferr Ifjúsági Szervezet által 
szervezett véradáson. Január 
27-én az Acélműben várják a 
véradókat, itt 6,30-11,00 órá-
ig lesz lehetőség a véradásra. 
A szervezők kérik a véradó-
kat, hogy fényképes igazol-
ványt és tajkártyát vigyenek 
magukkal.

Véradás

Működjünk együtt 
az energiatakarékosságban!
Az ISD DUNAFERR a tavalyi év végén az időszakos termelés-
korlátozás mellett egy főmérnöki utasítás keretében energe-
tikai akciótervet fogalmazott meg, hogy enyhíteni próbálja a 
szélsőségesen magas energiaárak negatív költséghatásait. 
Ebben kérik a munkavállalók együttműködését is. Minden 
munkavállaló figyelmét felhívták, hogy tegyen erőfeszítése-
ket az energiatakarékos működés érdekében, elsősorban a 
jelentős energiafelhasználású üzemi területeken, de az öl-
tözőkben, irodákban, közvetlen munkahelyeken is. Haladék-
talanul jelentsék az energiahálózatokon észlelt problémá-
kat, tegyenek javaslatokat az energiahatékonyság javítására. 
Vállalatcsoport-szinten már fél százalék energiafelhaszná-
lás-csökkenés is több száz millió forintos éves megtakarítást 
eredményezhet, amely segítheti a termelés finanszírozható-
ságát, a termelési szint növelését. 

Csaknem másfél millió 
forintos támogatást hozott 
a dunaújvárosi kórház 
intenzív osztályának az a 
jótékonysági akció, amelyet 
a Dunaújvárosi Labdarúgó 
Szövetség kezdeményezett.

A történet egy anonimitást kérő 
dunaújvárosi sportbarát jelent-
kezésével indult, aki felajánlott 
egy eredeti válogatott futball-
mezt adománygyűjtés céljából, 
amellyel a Szent Pantaleon Kór-
ház intenzív osztályát szeret-
né támogatni. A mezt olyan hí-
res játékosok dedikálták, akik 
a francia labdarúgó-váloga-
tott csapatát erősítik. Az aláírá-
sok között olyan nevek vannak, 
mint Pogba, Mbappé, Benzema, 
Griezmann, Dembélé, Varane, 
Kanté, Kimpembe, vagy Lloris. A 
nemes ügy mellé állt médiapart-
nerként a Dunaújvárosi Hírlap is. 

A dedikált mezt a helyi kö-
tődésű ÉPDUFERR Nyrt. ügy-
vezetője, Palkovics Milán vásá-
rolta meg, egymillió forintot a 
adományozva ezzel az alapít-
vány számára. A dunaújvárosi 
McDonald’s üzemeltetője, Kiss 

Attila, további négyszázezer fo-
rintot ajánlott fel az alapítvány 
számára. További két magánsze-
mély is hozzájárult az adomány-
hoz, így összesen 1  420  000 fo-
rint gyűlt össze az akció során.

Az adománygyűjtés ked-
vezményezettje a Szent 
Pantaleon Kórház intenzív osz-
tályának közhasznú alapítvá-
nya, a „Dr. Molnár Gergely 
Alapítvány”, amelynek célja a 
Dunaújvárosban és környéken 
lakó, kritikus állapotú betegek 
ellátásának támogatása, a tárgyi 
eszközök és a személyi feltételek 
javítása. Ide tartozik az életmen-
tő beavatkozásokat támogató 

eszközpark üzemben tartása és 
fejlesztése is. A támogatásból a 
koronavírusos betegek kezelé-
sekor használt lélegeztetőgépek 
karbantartását, alkatrészcseréit 
valósítják meg.

Képünkön (balról) kollé-
gánk, Petrás Gábor, a DLSZ fő-
titkára, a jótékonysági akció fő-
szervezője, Palkovics Milán, az 
ÉPDUFERR Nyrt. ügyvezetője, 
Szűcs Zsuzsa, az akció DLSZ-
koordinátora, dr. Jobbágy Lajos 
osztályvezető főorvos és Nyuli 
Nóra osztályvezető főnővér-he-
lyettes az összefogást jelképező 
mezzel.

Fotó: Dunaújvárosi Hírlap

Munkaszüneti 
napok
Az idei évben hat olyan mun-
kaszüneti napra számíthatunk, 
amelyek hétköznapra esnek. 
Lesz három négynapos és két 
háromnapos hosszú hétvégénk 
a pihenésre, munkanap-áthe-
lyezésre pedig két alkalommal 
kerül majd sor 2022-ben. 

Munkaszüneti napok  
2022-ben:
Január 1.  Újév
Március 15. Nemzeti ünnep – 
négynapos hétvége március 12-
15. között. Március 14. hétfőt 
március 26-án, szombaton kell 
ledolgozni.
Április 15. Nagypéntek – négy-
napos hétvége április 15-18. kö-
zött
Április 17. Húsvétvasárnap
Április 18. Húsvéthétfő 
Május 1. Munka ünnepe
Június 6. Pünkösdhétfő – há-
romnapos hétvége június 4-6. 
között
Augusztus 20.  Nemzeti ünnep
Október 23.  Nemzeti ünnep
November 1. Mindenszentek – 
négynapos hétvége október 29. 
és november 1. között. Október 
31-ét október 15-én kell ledol-
gozni.
December 25-26. Karácsony – 
háromnapos hétvége december 
24-26. között.

Jótékonysági akció a Dr. Molnár 
Gergely Alapítvány javára
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