
Eszelős energiaárak 
Az orosz-ukrán háborús konfliktus számos negatív gazda-
sági hatása mellett drasztikus csapást mért az energiahor-
dozók piacára is. Az egyébként is magasan álló árak eszelős 
magasságba szöktek, vis major helyzetbe sodorva az ipari 
nagyfogyasztókat.

2. oldal

Segélyalap-program
A szomszédságunkban kitört háború következményeire re-
agálva a DUNAFERR segítséget nyújt elsősorban magyarul 
beszélő, az ukrajnai válsághelyzetből hazánkba menekülő 
emberek számára. Ennek a kezdeményezésnek a részeként 
közel 100 főnek tud azonnal munkát biztosítani üzemeiben. 

6. oldal

Biztonságban Dunaújvárosban
2022. március 10-ei adatok szerint az ukrajnai háború ki-
törése óta már több mint 200 ezer menekült érkezett Ma-
gyarországra. Közülük néhányan Dunaújvárosban találtak 
biztonságra, nyugalomra. Elhelyezésükről, lakhatásukról 
vállalatunk is gondoskodik.

 8. oldal

Mercedes-gépeket daruztak a kikötőben
Látványos emelési manővert valósítottak meg az ISD DUNA-
FERR dunaújvárosi kikötőjében február 17-18-án. A kecske-
méti Mercedes-gyár nyolc új présgépét emelték ki a szállító 
uszályokból, két nagy teljesítményű autódaru összehangolt 
munkájával.  

10. oldal
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AKTUÁLIS

Az orosz-ukrán háborús 
konfliktus számos negatív 
gazdasági hatása mellett 
drasztikus csapást mért 
az energiahordozók 
piacára is. Az egyébként is 
magasan álló árak eszelős 
magasságba szöktek, vis 
major helyzetbe sodorva az 
ipari nagyfogyasztókat.

2022. március 7-én 9:30 perckor 
a másnapi szállítású, TTF (hol-
land gáztőzsde) indexálású föld-
gáz ára 345 EUR/MWh-t muta-
tott. A 8:00 órai nyitáskor még 
„csak” 220 EUR/MWh-n állt, 
vagyis a 125 EUR/MWh árkü-
lönbséget másfél óra alatt érte 
el. A sokkoló ármozgás után a 
piaci árszint 200 EUR/MWh 
(800 Ft/m3!)  környékén, még 
mindig eszelős magasságban 
stabilizálódni látszott. 

Az 1. ábra mutatja az energia -
hordozók árának változását 
2020.07.01-től. Az ábrán megfi-
gyelhető növekvő trend világpo-
litikai, világgazdasági és európai 
politikai okai a következők:
1. A koronavírus világjár-

vány következtében az 
energiahordozók iránti igény 
(kereslet) és ár a járvány ke-
zelésére bevezetett karantén -
intézkedések miatt visz-
szaesett, a korlátozások 
feloldásával az energiaigény 
visszatért a korábbi szintek-
re, néhány esetben meg is ha-
ladta azt. A vakcinával kap-
csolatos pozitív hírek tovább 
erősítették az optimizmust 
– a gazdasági növekedést és 
az energiahordozók iránti 
keresletet.

2. A korábbi válságokat a kor-
mányzatok költségvetési szi-
gorításokkal kezelték, jelen 
esetben azonban a költségve-
tés lazításában látták a meg-
oldást, a felszabaduló tőke 
pedig olyan piacokat keresett 
magának, ahol nulla vagy ép-
pen negatív kamatkörnyezet-
ben, stabil (alacsony) infláció 
mellett megfelelő hozamot 
tudott elérni. Az energiapia-
cok erre tökéletes eszköznek 
bizonyultak, nagy mennyisé-
gű spekulatív tőke áramlott 
az európai energia- és szén-
dioxid-piacokra.

3. A világpolitika egyik meg-
határozó szereplője (USA) 
élén a személyes ambíciókon 
alapuló politizálás helyébe az 
érdekcsoportok által megha-

tározott, azok szempontjait 
nyíltan képviselő konfronta-
tív politika lépett.

4. Az Európai Unió identitását 
a klímaközpontú növekedés-
ben határozta meg, amely a 
földgáznak, mint „átmeneti 
üzemanyagnak” (transition 
fuel) teremtett nagy teret. 
Ez meglehetősen egyolda-
lú rövid távú energiamixre 
vonatkozó döntéseket ered-
ményezett: Túlzott mértékű 
időjárásfüggő megújuló vil-
lamosenergia-termelő ka-
pacitás állt üzembe, melyek 
alternatív energiahordozója 
a földgáz (vagyis ha nem fúj 
a szél és nem süt a nap, föld-
gázbázisú termelés biztosítja 
a villamosenergia-igényt). 
A megújuló termelés döm-

pingjének ellensúlyozására a 
villamosenergia-felhasználás 
megnőtt. (Olyan fogyasztók 
álltak üzembe, amelyek ak-
kor is a fogyasztanak, ami-
kor a megújuló termelés 
szünetel.) Ugyanakkor az 
energiapolitika fosszilis vagy 
nukleáris bázisú termelést 
nem kívánta tovább fenntar-
tani – a karbonkereskedelmi 
rendszerrel pedig büntette is 
azt. Európa földgázfüggősége 
tovább nőtt. A villamosener-
gia-termelés határát pedig 
nem a megújuló termelés 
rendelkezésre állása, hanem 
a földgáz ára határozza meg.

5. Az európai földgáz-infra-
struk túra megfelelőnek 
mond ható: a meglévő közép-
kelet európai hálózatok mellé 

Eszelős energiaárak 
2022 márciusában 

 VÉDELEMRE SZORUL AZ EURÓPAI BELSŐ PIAC

1.ábra: Energiahordozó- és szén-dioxid-árak változása 2020.07.01-től
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2009-óta megfelelő számban 
álltak üzembe tárolók, továb-
bi szállítóvezetékek, LNG-
terminálok. A csővezetékekbe 
viszont földgázt kell biztosíta-
ni olyan országokból, amelyek 
exportálásra képesek. Ilyen pl. 
az USA, Katar, vagy Oroszor-
szág. Mivel az első két LNG-
nagyhatalom elsődlegesen a 
távol-keleti (kínai) piacokra 
szállít, Európának „megma-
radt” az orosz gáz – meglehe-
tősen kedvező áron.

6. Európa vezető hatalma, 
Németország is az orosz 
gázforrásban látta európai 
energetikai vezető szerepét. 
Megépítette az Északi Áram-
lat 1 és 2. vezetéket. Az Észa-
ki Áramlat 1. vezeték 2011 
novemberében üzembe állt, 
a 2. vezeték 2021. szeptem-
berére elkészült, technoló-
giai gázzal feltöltésre került 
(tehát fizikailag a szállítások 
lehetségesek), a vezeték en-
gedélyeztetése politikai, geo-
politikai okokból elakadt.

7. 2021 szeptemberében kí-
nálati szűkösséget előreve-

títő helyzet állt elő: az EU 
LNG-termináljaira nem 
érkeztek hajók, az európai 
gáztárolók Gazprom által 
bérelt része üresen maradt, 
és az Északi Áramlat 2. ve-
zeték sem szállított gázt. 
Tetőzte a bizonytalanságot 
a német katasztrófavédelem 
totális energiakimaradásra 
felkészítő kommunikációja. 
A meteorológiai intézet szo-
kásosnál hidegebb télre való 
figyelmeztetése pedig tovább 
fokozta a piaci hisztériát.

A 2021-22-es gázév elejére, ok-
tóberére a kereslet-kínálat fun-
damentális egyensúlya mellett 
egyetlen információ, és a követ-
keztében kialakuló hisztérikus 
viselkedés mozgatta a gázpia-
cot: jön-e az orosz gáz Európá-
ba, milyen mennyiségben jön az 
orosz gáz Európába, illetve mi 
történik Oroszországban?

A 2. ábra mutatja a másna-
pi gázárak reagálását az orosz 
gázzal kapcsolatos történések-
re (kék szín), a piros színű, a 
villamosenergia-árgörbe pedig 

a földgázárral szoros kapcso-
latát. Látható, hogy a villamos 
energia ára leképezi a földgázár 
mozgását.

És a fogyasztók?
Magyarországon (és Euró-
pában) a magas árkörnye-
zet legjobban az ipari fo-
gyasztókat sújtja, amelyek a 
villamosenergia- és földgáz-
igényüket különböző okok mi-
att részben vagy egészben a 
másnapi szervezett piacon 
(közvetlenül az „energiatőzs-
dén”, vagy ahhoz indexált áron) 
kénytelenek beszerezni. 

A másnapi piaci kitettségű 
energiaintenzív fogyasztók min-
dennapi gazdálkodási döntései-
ben  hangsúlyos szerepet kap 
a kontrollingszemlélet, vagy-
is a rövid távon várható érté-
kesítési árakhoz kell megha-
tározni azokat az energiaár-
szinteket, amelyeken érdemes 
a termelést elindítani/folytat-
ni. Amennyiben lehetséges, az 
energiaköltség-növekedést ér-
vényesíteni kell a végtermék ér-
tékesítési áraiban is.

Mi lehet a hosszú távú 
megoldás?
Korábban arra készültek forga-
tókönyvek, hogy az EU növe-
kedését a fenntarthatóság ide-
ológiája mentén a gazdaság 
karbonmentesítésével képzeli 
el, ami a fosszilis energiahordo-
zók használatának „büntetésé-
vel”, későbbi kivezetésével jár, a 
zöldgazdaság-építés óriási költ-
ségét a technológiacsere köze-
pette elérhető gazdasági növe-
kedés ellensúlyozza.

A jelen vis major helyzet-
ben arra kell, hogy készüljenek 
forgatókönyvek, hogy a még 
hagyományos módon termelő 
iparágak működése rövid 
távon is fenntartható legyen, 
valamint az energiabiztonság is 
megmaradjon. Ehhez a túlzott 
szerepet kapott földgázt rövid- 
és középtávon hogyan lehet 
helyettesíteni – esetlegesen 
a már leállított, de nem 
leszerelt szenes erőművek 
újraindításával, vagy a nukleáris 
energiatermelés fokozásával. 
Arra a kérdésre is választ 
kell adni, hogy a fosszilis 
energiafelhasználást büntető té-
teleket (szén-dioxid kvótakeres-
kedelem) lehet-e/hogyan lehet 
ideiglenesen felfüggeszteni.

Végső soron hosszú távon 
Európának azon is el kell gon-
dolkodnia, hogy a zöld gazda-
sághoz vezető úton hogyan te-
remtse újra saját gazdasági in-
tegritását, védve azt a külső 
függőségektől, globális ellátá-
si lánc-akadozásoktól, illetve 
nem kívánatos befolyásoktól. 
Ez egy sor egységes európai 
belső piacot védő intézkedés 
megtételét jelentheti. Ekkor 
lesz esélye, hogy a harmadik 
évezred elején a „szép új világ”-
ot ábrázoló gazdasági erőviszo-
nyokról rajzolt térképre külső 
függőségektől megszabadulva 
visszakerüljön. 

Kun Erika szakértő
ISD Power Kft.

2. ábra: Másnapi villamosenergia- és földgáztermékek árgrafikonja
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GYÁRI ÉLET

Nem készültem nőnapi 
írásra, amikor az ISD 
Kokszoló Kft. területén 
található laboratóriumokba 
indultam, ezzel együtt 
illeszkedhet a cikk a 
márciusi tavasznyitó 
ünnephez. A szénkémiai 
anyagvizsgáló főosztály 
ugyanis tipikus női 
munkahely a gyárban.

Szénportól szürke, fekete árnya-
latú a környék a kilences kapu-
hoz közel. Csak a garázsokból 
kikandikáló piros tűzoltókocsik 
látványa hoz némi színt a képbe. 
A labor patinás épületének bejá-
ratánál egy fekete macska pihen. 
Fiatal lány jött velem szembe két 
vödör szénnel, miközben a szép 
kort megélt, hangulatos lépcső-
házból fehér padlójú, világos, nö-
vényekkel teli irodába léptem.

Fejlődő technológiák, 
eljárások
Itt tudtam meg Simon Má-
ria főosztályvezetőtől, hogy 
a Dunaferr Labor Non pro fit 
Kft. anyagvizsgáló és kalib ráló-
laboratóriumok üzlet ága szer-
vezetében működnek. A szén-
kémiai anyagvizsgáló főosztály 
feladatai között szerepel többek 
között a beérkező szenek, a 
szénelegyek, a gyártott koksz, 
a kohókoksz vizsgálata, továb-
bá a kokszolóműi technológiai 
gázok, vizek, a működés során 
keletkező melléktermékek vizs-
gálata, valamint számos, a kör-
nyezetvédelemhez kapcsolódó 
analitika. 

– Folyamatosan műkö-
dő üzemhez kapcsolódunk, 
így a harmincfős csapatunk 
csaknem fele folytonos mű-
szakban dolgozik – avatott 
be hétköznapjaikba a 
főosztályvezető. 

– Kollégáim legna-
gyobb része nő, fér-
fi munkaerő alig akad 
a szakmában – jegyez-
te meg. 

– Már az általános isko-
lában beleszerettem a kémi-
ába, a matematika tagozatos 
gimnázium után a Sze gedi Tu-
dományegyetemen (ko ráb-
ban József Attila Tudomány-
egyetem) végeztem okleveles 
ve gyészként 1985-ben. 

Miközben Mária beszél, ma-
gamban arra gondolok, hogy 
vegyész diplomával a kezében, 
akár egy parfümgyártó cég la-
borjában is kezdhetett volna…

– Sok szakembert kere-
sett akkoriban a Vasmű, én 
pedig haza akartam jönni 
Dunaújvárosba. 1985. szeptem-
ber 2-án kezdtem ennél a rész-
legnél gyakornokként, ez az első 
munkahelyem. Kezdetben kro-
matográfiai laboratóriumve-
zető, majd 1993-tól szénkémi-
ai osztályvezető lettem. Komoly 
változást, fejlődést tapasztal-

tam meg az elmúlt évtizedek 
során mind vizsgálati tech-
nológiákban, mind eljárások-
ban. Vizsgálataink a Nemzeti 
Akkreditáló Hatóság által akk-
reditáltak. Sokat dolgoztunk, 
dolgozunk azon a munkatár-
sakkal, hogy mindezt elérjük, 
megtartsuk. A napi munkánk 

érdekes, változatos. 
Időről időre új kollé-
gákkal frissül a szerve-
zet, akik másfajta gon-
dolkodást is magukkal 
hoznak. Örülünk a fi-
atal technikusoknak, 

és azoknak is, akik egy kis kité-
rő után, de visszatértek a szak-
májukhoz. Alapjában véve van-
nak itt örök dolgok – jegyezte 
meg, és ez a mondat nemcsak 
a kémia alapvetőségeire utalt. 
Irodájában a virágok között 
régi mikroszkópot, tekerős 
számológépet pillantottam 
meg, a napsütés pedig a tavasz 
közeledtét hirdette. 

Szép, kerek történet
A szén és koksz anyag-
vizsgálati terület „csa-
patkapitánya” Solymo-
si Szilvia anyagvizsgáló 
mérnök. Derűs szemé-
lyisége átsugárzik rövid 
beszélgetésünkön is.

– Minden napot ugyan-
úgy indítunk, megbeszéljük az 
anyagvizsgálati feladatokat – 
vezetett be a labor életébe. –

Tüzelőanyagokat vizsgálunk, 
az ISD Kokszoló Kft. számá-
ra szeneket, kokszokat, megbí-
zóinknak pedig alternatív, bio- 
és újrahasznosított anyago-
kat, amelyeket tüzelőanyagként 
használnak. 

– A mai napig emlékszem 
a pillanatra, amikor belép-
tem ebbe az épületbe huszon-
nyolc évvel ezelőtt. A legelső 
évfolyamon, az 1989-ben indí-
tott vegyésztechnikusi osztály-
ban végeztem a helyi Lorántffy-
középiskolában. Anyukám a 
Dunaferr újságban olvasta a hir-

detést, miszerint három fő tech-
nikust keresnek. Anyu főnö-
ke, Berzai Feri bácsi hozott 
el ide minket egy szolgálati 
Barkassal. Rászólt anyukám-
ra, amikor ő fel akart kísérni: 
Erzsi, te maradj itt, a lány men-
jen egyedül!

– Engem, és még két 
osztálytársamat Marika vett fel 
anyagvizsgálónak. Manapság 
már nem biztos, hogy trendi, de 
nekem ez az első munkahelyem. 

Én erre azért büsz-
ke vagyok. Műszakban 
kezdtem, szerettem a 
munkámat, a kollégá-
kat és az érzést is, hogy 
pénzt tudok keresni ti-
zenkilenc évesen. Jó 

kis indulás volt ez az életben. 
Idővel műszakvezető lettem, 
majd 2000-ben környezetmér-
nöki szakra jelentkeztem a bajai 

főiskolára. Folyamatos váltómű-
szakban dolgoztam, de eljárhat-
tam a konzultációkra. Mielőbb a 
kezembe szerettem volna fogni 
a diplomát, így mire végeztem, a 
nyelvvizsgám is megvolt. 2006-
ban fejlesztőmérnöknek nevez-
tek ki, nagyobb felelősséggel 
járó és más feladatokkal is meg-
bíztak. Az élet úgy hozta, hogy 
egyre többen kérték a segítsé-
gemet gyerekek felkészítésében, 
felzárkóztatásában, amihez egy-
re nagyobb kedvet éreztem ma-
gamban. Nyilvánvalóvá vált: 
szeretek tanítani, ezért 2014-

Szén, koksz és fehér köpeny
 LABORATÓRIUMOK A KOKSZOLÓMŰ KÖZELÉBEN
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ben beiratkoztam a Budapesti 
Műszaki Egyetem mérnökta-
nár-vegyészmérnök képzésé-
re. Bár budapesti középiskolá-
ban hospitáltam, de a tanítá-
si gyakorlatot már itt töltöttem 
Dunaújvárosban, az egykori is-
kolámban. Örömmel fogadtak, 
és azóta is folyamatosan kapok 
oktatási felkéréseket. Most esti 
képzésben felnőtteket tanítok. 
A laborvezetői munka moti-
vál, és élvezem a mindennapja-
it, ugyanakkor a tanítást is sze-
retem. Úgy érzem, sikerült egy 
szép karriert építenem.

Anyagvizsgálók 
mindennapjai
Korábban a papírgyárban dol-
gozott Haranginé Takács Vero-
nika, aki tizenöt éve, kislánya 
születése után gyesről ide jött 
dolgozni:

– Szilvivel osztálytársak vol-
tunk, kiderült, hogy ő is itt 
dolgozik. Bár a papírgyárhoz 
képest teljes profilváltás volt 
számomra ez a munka, de so-
kat hallottam a laborról ismerő-
söktől, így nem volt nagy meg-
lepetés – utalt az első idők-
re. – Az első öt évben az ISD 
Kokszolómű biológiai szenny-
víztisztítójának vízvizsgálatait 
végeztem, s amikor 
adódott a lehetőség, 
átjöttem ide, az egy-
műszakos munkarend 
miatt. Most szeneket, 
kokszokat, különböző 
tüzelőanyagokat vizs-

gálok. A szenek a világ min-
den tájáról érkeznek. Érdekes, 
hogy mennyit „öregszik” a szén 
a bányászattól a felhasználásig. 
Igen, öregszik, hiszen oxigén-
nel találkozik – magyarázta 
Veronika. – Vizsgáljuk az ösz-
szetételét, a különböző tulaj-
donságait, kvázi „modellezzük” 
a kokszgyártási folyamatokat la-
boratóriumi méretekben. Olyan 
vizsgálóberendezésekkel dolgo-
zunk, amelyekből nincs is több 
az országban. 

A szememmel kerestem a 
kémcsöveket, pipettákat, lombi-
kokat, de csak apró üvegcséket, 
fiolákat, üvegkazettába zárt 
mérleget láttam. Átkísértek egy 
kemencéhez, amelyben éppen 
a hamvasztás kellős közepébe 
lehetett betekinteni. Gyönyörű 
látvány fogadott, az 
izzó vörös és fehér ta-
lálkozása. Fel is sóhaj-
tottam: akár finom ke-
nyér is sülhetne itt!

– Aligha, mert ez itt 
nyolcszáztizenöt fokon 
izzik – kaptam a lá-
nyoktól választ.

A szomszédos laborban kör-
nyezetvédelemi vizsgálatokat 
végez Hingyiné Böröndi Ágota 
anyagvizsgáló.

– A kokszvegyészeti 
anyagvizsgáló és minő-
ségellenőrző részleg-
nél, mai főosztályunk 
elődjénél kezdtem a 
munkát pipetták, kém-
csövek között 1986-

ban. Most is szerves vegyüle-
tekkel foglalkozom: környezet-
védelmi vízvizsgálatokat vég-
zek. Hasonlóképp talajmintá-
kat is vizsgálunk, és analizáljuk 
a légtérbe kerülő szerves anya-
gokat is. A beérkező mintá-
kat előkészítjük a mé-
résekre. Bizonyos al-
kotóelemeket mérünk 
gázkromatográffal. Van 
berendezésünk, amely 
az illékony komponen-
seket méri – magyaráz-
ta, majd hozzátette:

– A megrendelőink szá-
mára végzett vizsgálatok mel-
lett, rendszeresen bekapcsoló-
dunk országos és nemzetközi 
körmérésekbe is. Ma már sok-
kal tisztább a környezet, mint 
1986-ban volt.

Hogy értsem is, ami-
ről beszél, átmentünk 
a laborba, ahová bar-
na üvegekben érkeznek 
a vízminták. Megfelelő 
oldószerekkel keze-
lik, majd apró fiolákba 
adagolják a mintákat, 

és hűtőben tartják elemzésig. 
Nincsenek gázégők, lombikok, 
fémházakba épített berendezé-
sek, számítógépes programok 
segítségével elemzik az anya-
gokat. Vizsgálat közben a kép-
ernyőn már látszanak a vizsgált 
komponensek, az eredmények 
annak a számára, aki ismeri a 
kémiai összefüggéseket. Csak 
bólogatni tudtam Ágota szak-
szerű magyarázatára.

Nincs idő csacsogni!
A vegyi és környezetvédelmi 
szakterületet Ságiné Fórizs Judit 
anyagvizsgáló mérnök vezeti. 
Érettségi után, munka mellett 
szerzett vegyészmérnöki diplo-
mát, majd 1996-ben kezdett itt 
dolgozni:

– Korábban egyetemi kör-
nyezetben dolgoztam, az ipari 
terület idegennek, érdekes kihí-
vásnak tűnt. 

Arról beszélgetünk, hogy 
számos körülmény terelte mégis 
ide, majd tartotta meg ezen a 
munkahelyen. 

– Vegyészmérnököt keres-
tek analitikai ismeretekkel, en-
gem pedig érdekelt ez a mun-
ka, a nagyműszeres analitika. 
Részben a technológia számára 
vizsgálunk gázokat, szerves ke-
verékeket, vizeket, másrészt a 
környezetvédelem számára ta-
lajt, vizet, levegőt. Mindegyik 
más és más miatt érdekes. A 

legszebbek a környe-
zetvédelmi, a legössze-
tettebbek pedig a tech-
nológiai analitikai fel-
adatok – jegyezte meg 
majd a szakmai után-
pótlás témájára tért ki:

– Persze, folyamato-
san jönnek a csapatba fiatalok, 
de sokat kell foglalkozni velük, 
hogy értsék is, amit csinálnak, 
hogy az iskolában megszerzett 
ismereteik elmélyüljenek. A 
technikusi és az egyetemi kép-
zés is általános ismeretekkel en-
gedi ki a fiatalokat, amelyeket 
itt, a munkahelyen kell aztán ki-
szélesíteni, helyi ismerettel pó-
tolni. Együtt kell dolgoznunk, 
általában „hajtás” van, sok a ha-
táridős feladat, nincs idő csa-
csogni – fogalmazott kertelés 
nélkül –, de ezzel együtt szere-
tem, amit csinálok. Vezetőként 
a legnagyobb kihívás egy túl-
nyomóan női munkahelyi kö-
zösségben egyensúlyt tarta-
ni, hogy hosszú távon is képe-
sek legyünk hatékonyan együtt 
dolgozni.

Azt már csak magamban je-
gyeztem meg: igen, vegyészet ez 
is, csak egy másfajta kémia…
                                                               

Kaszás Éva

52022. március



AKTUÁLIS

6



TELEFONON IS KÉRHET TOVÁBBI INFORMÁCIÓT
(Magyarul beszélő munkatársaink várják jelentkezésüket munkanapokon 7-15 óráig)

+36 (25) 582-476             +36 (25) 582-485
e-mail: segelyalap@isd-dunaferr.hu        További részletek: www.dunaferr.hu

72022. március



AKTUÁLIS

2022. március 10-ei adatok 
szerint az ukrajnai háború 
kitörése óta már több 
mint 200 ezer menekült 
érkezett Magyarországra. 
Közülük néhányan 
Dunaújvárosban találtak 
biztonságra, nyugalomra. 
Elhelyezésükről, 
lakhatásukról vállalatunk 
is gondoskodik.

A DUNAFERR vendégházá-
ban megannyi fajsúlyos döntés 
született, nagy jelentőségű tár-
gyalás zajlott már le. Az épület 
most egy kibővült család min-
dennapi életének ad otthont.

 A megbeszélt időpontban 
a szokásosnál is izgatottabban 
lépek be a riport helyszínére. 
Hatan fogadnak, négy felnőtt 
és kettő gyermek. Meggyötört, 
kétségbeesett arcokra számí-
tok, ehelyett kiegyensúlyozott, 
már-már derűs emberekkel ta-
lálkozom. Beszélgetésünk köz-
ben, ahogy elmesélik életük el-
múlt néhány hetét, már sokkal 
komorabb kép tárul elém.

Tánya, aki egy kohászati 
kombinát alkalmazottja, tizen-
egy éves fiával, édesanyjával, 
amerikai állampolgárságú fér-
jével, Steve-vel és annak ugyan-
csak tizenegy esztendős lányá-
val Zaporozsjéból indult útnak, 
időközben csatlakozott hozzá-
juk Valentyina, aki az ukrán fő-
várost hagyta maga mögött. 

– Ukrajnában éltünk, és ott 
is akartunk maradni – kez-
di családja megrázó történetét 
Tánya. – A férjem is rendelke-
zik tartózkodási engedéllyel, ő 
az üzemanyag üzletágban dol-
gozik egy nemzetközi cég al-
kalmazásában. Elkezdték bom-
bázni a repülőterünket. A vá-
ros körül háborús cselekmé-
nyek kezdődtek. A lakosság 
számára fegyvereket kezdtek 
kiosztani, ez mind elég ijesz-

tő volt számunkra. Egy éjsza-
kát óvóhelyen töltöttünk, mert 
már hallatszottak a robbaná-
sok, a bombázások dörejei. A 
fiam születési, fejlődési rend-
ellenességgel él, szinte mozgás-
képtelen. Mi egy tömbház felső 
szintjén laktunk, ahonnan szin-
te lehetetlen volt minden egyes 
riasztáskor gyorsan leköltözni 
vele a pincébe. 

A törékeny fiatalasszony el-
meséli, hogy ők igazából két-
szeres menekültek, mert 2014-
ben már Donyeckből is el kel-

lett jönniük, amikor a Donbasz- 
régióban kiéleződtek a konf-
liktusok. Többek között azért 
költöztek Zaporozsjéba, mert ott 
egy nagyon jó színvonalú rehabi-
litációs intézet működött, ahol a 
gyermeküket is kezelték. A csa-
ládjuk egy része, testvére, uno-
katestvérei és azok családjai még 
most is ott vannak. – Nekünk 
ismét új helyet kell keresnünk, 
ahol élhetünk – teszi hozzá, és 
tiszteletre méltó tárgyilagosság 
érződik a hangján.

Úgy indultak útnak, hogy 
a párja talált egy evakuáci-
ós vonatot, amivel elhagyhat-
ták Zaporozsjét. – Annyit tud-
tunk, hogy Lvivig elmegy a sze-
relvény, de hogy onnan tovább-
halad-e, arról semmi informá-
ciónk nem volt – teszi hozzá a 
férj. –  Két óránk maradt, hogy 
a legszükségesebb holmijainkat 
összeszedjük, és már indulnunk 
kellett. Végül Munkácson száll-
tunk le a vonatról. Sikerült egy 
taxival a magyar határ közelé-
be jutnunk, az utolsó szakaszt 
pedig már gyalog tettük meg. 
Körülbelül másfél napig tartott 
az utunk.  A határátlépést 

követően egy éjszakát alkalmi 
szálláson töltöttünk, és másnap 
indultunk tovább. 

Steve hangsúlyozza, a ma-
gyarok milyen csodálatosan fo-
gadtak őket. – Nagyon kedve-
sek voltak, rögtön étellel-ital-
lal kínáltak bennünket. Evgeny 
Tankhilevich úr közbenjá-
rásával – akit régebb óta is-
merünk – jutottunk el végül 
Dunaújvárosba. Ha ő nem se-
gített volna, akkor még sokkal 
nagyobb bajban lettünk volna. 
A határról az ideutazásunkat 
is ő intézte. Március másodika 
óta élünk Dunaújvárosban. 
Nagyon szerencsések vagyunk, 
látva, mi történik Harkovban, 
Mariupolban. Az amerikai 
nagykövetséghez fordultunk 
Budapesten, hogy vízumot 
kapjon az anyósom, Tatyjana 
és Jasa is, sajnos egyelőre nem 
mutatkoztak túlságosan segí-
tőkésznek a honfitársaim. A 
munkám nagyrészt Európához 
köt, ezt szeretném is folytat-
ni, de a családunk többi része 
Amerikában él, tőlük kapha-
tunk segítséget. 

Steve-nek közben online 
megbeszélése kezdődik, hiszen 
a munkáját a rendkívüli hely-
zet ellenére folytatnia kell. Josát 
a nagymama viszi át a szomszéd 
szobába, mert nyugalomra van 
szüksége, miközben folytatjuk 
beszélgetésünket Tányával.

– Mi otthon, a megszokott 
környezetünkben szeretnénk 
élni, szeretjük a hazánkat. Arra 
várunk, arra számítunk, hogy 
mielőbb vége lesz ennek a bor-
zalomnak, és hazatérhetünk. 
Tágabb családunk nagy része 
egy kis településen él, ahol ne-
hezen jutnak hozzá a legalap-
vetőbb dolgokhoz is. Értük is 
aggódunk. 

Dunaújvárosi életükről ér-
deklődöm, Tánya arca felde-
rül. – Mindenki kifejezet-

A háború borzalmaiból  
a biztonságos Dunaújvárosba

 A DUNAFERR TÖBB MÓDON SEGÍT AZ ÁLDOZATOKNAK

Tánya

Steve munkában
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ten segítőkész. Hálával tarto-
zunk azért, hogy itt lakhatunk, 
mindenünk megvan, ami csak 
szükséges. Eleinte, ha a men-
tő szirénáját hallottam, mindig 
összerezzentem. Napokba telt, 
míg megnyugodtam, és tuda-
tosult bennem, hogy itt biz-
tonságban vagyunk. A gyer-
mekem epilepsziagyógyszerei 
elfogytak, magyar segítőnk, 
Lászlóné Éva és az itteni or-
vosok segítségével sikerült pó-
tolnunk. Nagyon jó kis város 
ez. Az árak hasonlóak, mint 
Ukrajnában, az Intersparban 
már jól ismernek bennünket. 
Sajnos nem sokan beszélnek 
angolul, de kézzel-lábbal 
mutogatva megértjük egymást. 
Az anyukám a minap citromot 
akart vásárolni, ám nem tudta, 
hogyan kell használni a mérle-
get, de akadt, aki segített neki. 
Kedvesek az emberek.

Kicsit meglepődöm, amikor 
az útjainkat dicséri. – A fiam-
nak odahaza volt egy nagyon 
jó „babakocsija”, sajnos azt nem 
tudtuk magunkkal hozni. Most 
egy kerekesszéket használunk, 
de azzal is jól tudunk közle-
kedni, itt akadálymentesítettek 

a járdaszegélyek, nálunk ilyen 
nem volt.

Tánya búcsúzóul még el-
mondja, soha el sem tudták 
volna képzelni, hogy ez meg-
történhet velük. – Nem le-
het arra felkészülni, hogy egy 
nap bombázni kezdik a váro-
sunkat. Evgeny segített min-
ket arra a felismerésre, hogy 
tényleg el kell jönnünk on-
nan. Rengeteget segített ne-
künk, többek között ebben is. 
Időközben visszatért férje hoz-
záteszi: – Ilyen háborús helyze-
tet itt Magyarországon is csak 
az idősebbek éltek át. A magya-
rok rengeteget segítenek, tény-
leg nagyon kedvesek. Hálásan 
köszönünk minden támoga-
tást, együttérzést a dunaújvá-
rosiaknak, a DUNAFERR dol-
gozóinak, különösen pedig 
Tankhilevich úrnak!

Szirmai György

– Évek óta Kijevben él-
tem – meséli Valentyina. 
Mariupol-ból származom, 
és ahogy a tudósításokat né-
zem, most ott is szörnyű a 
helyzet. Az orosz hadsereg 
bekerítette a várost, nincs 
víz, nincs elektromos áram, 
nincs gázszolgáltatás, min-
den nap bombáznak. Sze-
rencsére én a fővárosban 
voltam, ahonnan az utol-
só percig nem is akartam el-
jönni. A lakásom környékét 
a háború kitörése után is kis 
ideig viszonylagos nyugalom 
vette körül. Egy éjszaka azon-
ban hatalmas zajra és fény-
jelenségekre riadtam, nem is 
tudtam pontosan, mi volt az. 
Egy toronyház tizennyolca-
dik emeletén laktam, és ak-
kor rá kellett jönnöm, hogy 
nem maradhatok ott. Nekem 

is Evgeny (Tankhilevich — a 
szerző) se gített. Valentyina 
március 8-án „ünnepelte” 
negyvenedik szüle tésnapját. 
Sokáig úgy tervezte, hogy egy 
kubai vakációval lepi meg 
magát a jeles alkalomból, az-
tán Dunaújváros lett belőle…

Valentyina

Együtt, biztonságban

Nagymama és unokája
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Napjainkban 
felértékelődött  
a műszaki szaktudás, 
keresettek a jól képzett 
mérnökök, számos hely 
kínálkozik számukra  
akár pályakezdésre,  
akár néhány év gyakorlat 
után a továbblépésre. 
Reményt keltő, hogy 
a DUNAFERR-nél is 
kamatoztatják elméleti 
tudásukat, kutatási 
eredményeiket  
a fiatal mérnökök. 

Dr. Mucsi András szakértői be-
osztásban a meleg-, valamint 
a hideghengerlés területén a 
gyártástechnológia optimalizá-
lásával, gyártmányfejlesztéssel, 
technológiai hibák okainak fel-
tárásával foglalkozik, munkájá-
ban egyaránt szerephez jutnak 
a műszaki és az anyagtudomá-
nyi ismeretek is. Érdekes a fia-
tal kutató eddigi pályája, hiszen 
szolnoki kötődésűként, fővárosi 
lakosként „csupán” szakmai ér-
deklődése fűzi a Vasműn ke-
resztül Dunaújvároshoz. 

– Mindig is műszaki ér-
deklődésű voltam, az Óbudai 
Egyetemen gépészmérnö-
ki diplomát szereztem, majd a 
Budapesti Műszaki Egyetemen 
már anyagtechnológia szak-
irányra jelentkeztem – jegyzi 
meg beszélgetésünk elején. – 
Jól tanultam, amikor belekós-
tolhattam az oktatói munká-
ba az Óbudai Egyetemen, az is 
szimpatikus volt, akadt érdekes 
kutatási téma, voltak műszerek, 
támogattak, lehetett pályáz-
ni ösztöndíjra, így hát elkezd-

Alkalmazott kutatóként a gyárban
 KOLLÉGÁK, AKIKTŐL TANULNI IS LEHET

A mindennapok szállítási, 
rakodási rutinfeladatai 
mellett időről időre 
különleges, látványos 
projektek is megvalósulnak 
az ISD DUNAFERR 
dunaújvárosi kikötőjében. 
Így történt ez február 
17-18-án is, amikor a 
kecskeméti Mercedes-gyár 
nyolc új présgépét emelték 
ki a szállító uszályokból, 
két nagy teljesítményű 
autódaru összehangolt 
munkájával.  

Szécsenfalvi Zsigmonddal, a du-
naújvárosi alapítású Duna gép 
ZRt. vezérigazgatójával együtt 
idéztük fel a korábbi, 2011 ápri-
lisában hasonlóképpen lezajlott 
sikeres emelést, amikor a még 
épülő kecskeméti gyárba érkez-
tek meg az első présgépek. Az 
azóta eltelt időben a Dunagép 
számos beruházási, karbantar-
tási feladathoz biztosított daru-

kat a Vasmű területén, most pe-
dig újra sor került a kikötőben is 
egy közös munkára.

Február 16-án kötött ki Duna-
ú jvárosban az a két uszály, ame-
lyek a magyarországi Mercedes-
gyár bővítéséhez kapcsolódva 
négy-négy darab új présgépet 
szállítottak. A gépeket a német-
országi Erfurt kikötőjében tet-
ték vízre még február első nap-

jaiban, onnan Rotterdam érin-
tésével jutott el a két uszály 
Dunaújvárosba a Majna-Duna-
csatornán. A nyolc gépegység 
közül 135 tonna tömegű volt a 
legkisebb, és 178 tonna a legna-
gyobb darab. Mozgatásukhoz 
két darab, ötszáz tonna 
teherbírású autódaru telepíté-
sére volt szükség a kikötő te-
rületén, amelyek közül az egyik 

gép a Dunagép ZRt. tulajdona, 
a másik autódarut alvállalkozó 
partner biztosította számukra.

A szállítmányozási projekt-
megbízást a német Bohnet 
GmbH nyerte el, ők korábban 
már szintén több alkalommal 
voltak partnerei a Dunagépnek 
és a DUNAFERR-nek is. A vízi 
szállítmány érkezésével egy idő-
ben megérkezett a cég hatal-
mas, vontatóval együtt húszten-
gelyes trélere is, amely darabon-
ként, közúton szállítja majd el a 
présgépeket Kecskemétre éjsza-
kánként, speciális útvonalenge-
dély birtokában.

A partfal stabilitási vizsgá-
latát követően kerülhetett sor 
február 16-án a két autódaru 
telepítésére. Tizenhetedikén 
reggel indultak a speciális 
emelési műveletek, folyama-
tos műszaki felügyelet mellett. 
Szécsenfalvi Zsigmond megje-
gyezte, hogy ilyen típusú ma-
nővereknél minden egyes apró 
mozzanatra kiemelt figyelmet 
kell fordítani. A rutinos eme-
lésirányítók – ezúttal Troppert 
Ferenc, a cég műszaki igazgató-
ja látta el a feladatot egy kollé-
gájával – munkája mellett ter-
mészetesen a daruvezetők a 
kulcsfigurák, közülük is a leg-
kvalifikáltabb, leggyakorlot-

Ismét Mercedes-gépeket 
daruztak a kikötőben 

 ÖTSZÁZ TONNÁS AUTÓDARUK PÁROS MANŐVERE
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tabb szakemberek kapják az 
ilyen jellegű feladatokat. A pá-
ros emelés önmagában is egy 
speciális, nehéz művelet, ez 
esetben pedig még fokozta a 
nehézséget, hogy az emelendő 
gépeken egymáshoz nagyon 
közel helyezkedtek el az eme-
lőfülek. A nagyságrendeket jól 
jelzi, hogy a daruk 100 tonna 
önsúlya önmagában is monu-
mentális, ehhez adódik darun-
ként 160 tonna ellensúly, illet-

ve az emelt teher súlya, miköz-
ben egymáshoz meglehetősen 
közel helyezkedik el a két eme-
lőgép. A két gépnek egy idő-
ben végig tartania kellett a te-
her vízszintes helyzetét, utá-
na együtt forgatták a terhet, 
átfordultak, és végül ráhelyez-
ték a szállítójárműre. A kom-
munikáció ilyenkor szünet-
mentes rádióval üzemel a da-
ruvezetők és az emelésirányí-
tók között.

A gépeket a levegőből a spe-
ciális trélerre tették a daruk, 
a jármű 200-300 métert ar-
rébb gurult és ott saját hidrau-
likus emelőjével nagy teherbí-
rású zsámolyokra, ún. mamut-
lábakra helyezte a présgépeket, 
amelyeket az elszállításukig a ki-
kötőben tárolnak. 

Azt már Ősz László, az ISD 
DUNAFERR Zrt. Szállító-
művének gyárvezetője fűz-
te hozzá, hogy lapzártánk idő-
pontjáig egy présgép hagyta el a 
kikötőt. A fennmaradó hét gé-
pet, a Mercedes-gyár kérésének 
megfelelően, március második 
felétől, heti ütemezésben 
szállítja el Kecskemétre a spe-
ciális tréler, a szállítmány depo-
nálásáról addig a dunaferres ki-
kötő gondoskodik.

Sz. I. 

tem és be is fejeztem a dokto-
ri programot. A DUNAFERR-
rel 2010-ben kerültem kap-
csolatba, amikor részt vet-
tem az Óbudai Egyetem egyik, 
anyagtudománnyal, alakítás-
technológiával foglalkozó pro-
jektjében, ami a DC05 acélmi-
nőség gyártástechnológiájá-
nak felülvizsgálatára irányult. 
Foglalkoztam fémtani folya-
matok számítógépes modelle-
zésével is, főként a szilárd fá-
zisban végbemenő átalakulási 
folyamatok kapcsán.. Az ilyen 
jellegű modellek segítségével 
kapott eredményeket előnyö-
sen lehet használni a gyártás-
technológiában. Vonzó mun-
kaajánlatot kaptam 2017-ben, 
amikor Józsa Róbert és Portász 

Attila ajánlotta a figyelmem-
be azt az állást, amelyben ma is 
dolgozom.

Beszélgetésünk alatt vilá-
gossá vált számomra, hogy 
Mucsi András problémameg-
oldó gondolkodása révén tart-
ja érdekesnek és izgalmasnak a 
munkáját:

– Szerteágazóak azok a mű-
szaki problémák, amelyeket ku-
tatok, egyes esetekben hosz-
szú hónapok is eltelnek, amíg az 
ember megtalálja az optimális 
megoldást. Sosem gondoltam 
erre úgy, mint nehézségre.

A fiatal kutató úgy látja, hogy 
a számtalan nehézség ellenére 
is komoly potenciál van még a 
gyárban. Bár vannak olyan te-
rületek, ahol a technológia to-

vábbi működtetése nagy volu-
menű beruházásokat és ezál-
tal komoly anyagi ráfordítást 
kíván, viszont több olyan terü-
let is van, ahol a meglévő tech-
nológiából még többet lehetne 
kihozni. 

Mucsi András jelenleg me-
legen hengerelt, horganyzott 
termékek fejlesztésével, a fes-
tésre szánt termékek felüle-
ti minőségének javítási lehe-
tőségeivel foglalkozik. A ve-
vők előre definiált igényei sze-
rint végeznek termékfejlesz-
tést, majd próbagyártásokat. 
Ez egy alkalmazott kutatói fel-
adat. Mint mondja, örül, hogy 
jó kollektívába került, ahol 
hatékonyan tudnak együtt 
dolgozni.

– Szerencsére cseleked-
ni akaró, nagy szakmai tudás-
sal rendelkező kollégáim van-
nak, akikkel szívesen dolgozom 
együtt és akiktől sokat lehet ta-
nulni is.

Akár ez is lehetne a beszélge-
tésünk végszava, de pár szót vál-
tunk még családról, hobbiról, a 
mindig kevés szabadidőről. 
András annyit árul el, hogy fele-
sége orvos, de most otthon van 
a másfél éves kislányukkal. Az 
időbeosztás szempontjából is 
a család a legfontosabb számá-
ra, igyekszik nap mint nap idő-
ben hazaérni, és átvenni a stafé-
tát, hogy a párja is pihenhessen. 
Néha eljut futni, de a kerékpár-
ját egy időre félretette… 

K. É.

Fotók: Dunagép ZRt.
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AKTUÁLIS

A klímatudatosság 
fejlesztése és a 
szemléletformálás volt 
az elsődleges célja a 
Dunaújvárosi Egyetem 
február 16-17-én 
megtartott előadás-
sorozatának. Örvendetesen 
sok fiatal, középiskolások, 
egyetemisták hallgatták 
a passzívházakról is szóló 
előadást. Gyakorlatban 
is megismerhették az 
egyetem P épületét, benne 
az alacsony energiaigényt 
szolgáló műszaki 
megoldásokat.

Valahol ismert, mégis meglepő 
adatokat olvashatunk a Duna-
újvárosi Egyetem által közzétett 
tájékoztató füzetben Európa, 
Magyarország és a háztartások 
energiafogyasztásáról is. Épü-
letek fűtésére, illetve hűtésé-
re fordítják az energiafelhasz-
nálás mintegy felét Európában, 
az épületek az összes széndi-
oxid-kibocsátás harmadáért fe-
lelősek. A hazai adatok között 
szerepel, hogy a 4,3 milliós la-
kásállomány 70 százaléka vár 
energetikai szempontból kor-
szerűsítésre. Ennél szomorúbb 
adat, hogy több százezer család 
kénytelen jövedelmének több 
mint ötödét fűtésre fordítani.

 Házépítési, fűtési szokások-
ról, a családi befektetés mér-
tékéről és megtérülésről kezd-
te beszélgetését a fiatalokkal dr. 
Bajor Péter egyetemi docens. 
Szóba kerültek a hagyományos, 
gázkazánnal fűtött kockaházak 
mellett a vályogházak, és a már 
ismert, új megoldású épületek 
is. Hangsúlyt kapott a klímavál-
tozás témája, benne a nyári me-
leg napok számának növekedé-
se, a szélsőséges időjárási jelen-
ségek mind gyakoribb megje-
lenése. Vissza-visszatért a „Mit 
tehetünk mi, egyénileg, tuda-
tosan a klímaváltozás lassításá-
ért?”  kérdés. Az előadó aján-
lásaiban kitért a lokális élelmi-

szertermelésre is, benne a csalá-
di kertek fontosságára.

 Súlyos problémaként beszélt 
arról, hogy a háztartások 
energiaköltségeik 70 százalékát 
októbertől áprilisig fűtésre, 
13 százalékát pedig használati 
melegvíz előállítására fordítják. 
Magyarországon a családi házak 
26 százalékánál rossz a tető, 10 
százalékukat nem lehet kifűteni. 

Lehetséges megoldásként a 
passzívházak jellemzőit, mű-
szaki megoldásait ismertette 
Bajor Péter. A passzívház ener-
getikai szempontból tudato-
san működő épület, ami épül-
het vályogból, szalmából, fá-
ból ugyanúgy, mint a legkorsze-
rűbb falazóanyagokból. Fontos 
a hőszigetelési megoldása, va-
lamint a levegő, a talaj, a nap 
hőjének hasznosítása. Jó tudni: 
egy passzívház évente 15 kilo-
watt villamos energiát fogyaszt 
négyzetméterenként. Ki-ki ki-
számolhatja, mennyi energia 
fogy otthonában fűtésre, hű-
tésre, használati melegvízre, 
elektromos berendezések mű-
ködtetésére. Ha jóval többet, 
mint egy passzívház, érdemes 
hatékonyabb megoldásokban 
gondolkodni felújításnál, új ház 
építésénél.

Példaként a fiatalok megis-
merhették az egyetem P épüle-
ténél alkalmazott műszaki meg-
oldásokat. Újnak tűnik az épü-
let, miközben 2002-ben, azaz 
húsz éve adták át. Azóta kel-
lő tapasztalat gyűlt össze a ha-
tékony és gazdaságos megoldá-
sokról, amelyekről dr. Kiss Endre 
professzorral beszélgettem.

Megtudtam, a P épület építé-
sekor több, hatékony energiafel-
használást eredményező meg-
oldást alkalmaztak azzal a céllal, 
hogy a hallgatók a gyakorlatban 
is megismerhessék működésü-
ket. Ezek között látványos az épü-
let nagy üvegfelülete, az árnyéko-
lása, a burkolása. Hőszivattyúval 
oldják meg a fűtést, a nyári lég-
kondicionáláshoz pedig csak a 
talajból nyert víz keringtetésére 
van szükség. Több, százötven mé-
ter mély kútból veszik fel a vi-
zet, amelynek a hőjével fűtenek. 
Télen huszonhárom fok körüli a 
levegő az épületben, nyáron hu-
szonhét fok. A világításhoz, va-
lamint a névleges teljesítményű 
szerverek működtetéséhez húsz 
kilowattos napelem szolgáltatja 
az áramot. Az épület létrehozása-
kor nem a zéró energiafelhaszná-
lás volt a cél, hanem az, hogy több 
megoldást kipróbáljanak. 

Hőszivattyú szolgálja a fűtést 
és a hűtést az egyetem GL épü-
letében, a rendszer hosszú idő 
óta meghibásodás nélkül műkö-
dik. Amikor a tavalyi télen mí-
nusz tizenhét és fél fokot mértek 
a ház parkolójában, akkor a leg-
hűvösebb termében huszonkét 
fok volt. Nyáron a kinti harminc-
hét és fél fok ellenére a legmele-
gebb teremben huszonhárom fo-
kot mutatott a hőmérő. Az épü-
let hőszigetelése tizenöt centimé-
teres. Két-három átlagos családi 
ház fűtésére felhasznált energia 
elegendő a többszintes egyetemi 
épület fűtésére, hűtésére. 

   K. É.

A klímatudatos életmódról  
a Dunaújvárosi Egyetemen 

 JÓ GYAKORLATOK HELYBEN
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A Pentele Természetjáró 
Egyesület hagyományos, 
tavaszi szezonnyitó 
túráját idén február 26-án 
rendezték meg. Ezúttal 452 
túrázó indult el, legtöbben 
a 20 kilométeres távot 
választották, az öt távon 
összesen 9 962,7 km-t 
teljesítettek a résztvevők. 

Már korán reggel megtelt élettel 
a rajthely, a dunaújvárosi Gár-
donyi Géza Általános Iskola au-
lája, sorra érkeztek a túrázók a 
regisztrációs asztalokhoz, hogy 
bejelentkezzenek a 8,5-től 50 ki-
lométerig választható távok va-
lamelyikére. Az idei volt a 17. 
„Dunán innen, Dunán túl”, a túra 
része volt az Észak-Dunántúli és 
a Cartographia Kupáknak is, a 
környékbeli túrázók mellett az 
ország legkülönbözőbb pontjai-
ról érkeztek résztvevők, Putnok-
ról, Győrből, Tatabányáról is. 

A szerve-
zők és a részt-
vevők között is 
sok dunaferres 
kollégával talál-
koztam. A szer-
vezők egyike 
Csontos László, a Kokszoló tech-
nológiai vízkezelő telepének 
csoportvezetője, aki az egyesü-
letben végzett túravezetői fel-
adatai mellett a Fejér Megyei 

Természetbarát Szövetségnek 
is elnökségi tagja. Mint meséli, 
még tizenkét évesen, rádiós táj-
futóként „szippantotta be” a ter-
mészet, azóta is életének része a 
túrázás. A 2003-ban alapított 
Pentele TE évente legalább tíz 
buszos túrát, emellett hazai ke-
rékpártúrákat és többnapos kül-
földi túrákat is szervez. Ez a du-
nai túra a legnagyobb rendezvé-
nyük az év folyamán, csapatuk-
hoz bárki csatlakozhat, aki elfo-
gadja a közösség alapelveit, és a 
túrázás mellett a természet vé-
delme is fontos számára. Éves 
túratervük megtalálható a www.
pentelete.hu weboldalon. 

Sipos Kinga, az ISD Power 
Kft. menedzserasszisztense évek 
óta részvevője a túrának, idén a 

30 kilométeres távot teljesítet-
te túratársaival, a Nagyvenyimi 
Erdőjárók Klubjának tagjaival. 
Kinga gyakorlott túrázó, telje-
sítette már a Dél-Dunántúl- és 
az Észak-Dunántúl-túrákat, és 
már csak száz kilométere hi-
ányzik az Országos Kék Túra 
teljesítéséhez. Ahogy szabad-
ideje engedi, kéthetente-ha-
vonta jár túrázni. Mint mond-
ja, a Dunán innen, Dunán túl 
teljesítése már-már lokálpatri-
óta hagyomány számukra a tú-
ratársakkal. Közel van, nem kell 
sokat utazni, szép és változatos 
a természeti környezet, és nem 
mellesleg, rengeteg ismerőssel, 
kollégával találkozik az ember a 
nap folyamán. 

Idén az időjárás is kegyes volt 
a túrázókhoz, gyönyörű napsü-
tésben haladhattak az adonyi 
Szentmihályi-erdőben, a kul-
csi üdülősoron, a rácalmási 
Nagyszigeten és Duna-parton, 
az ismerős Dunaújvárosban, és 
a legelszántabbak, az 50 kilo-
métert teljesítők a Pentele hí-
don át egészen Dunavecséig. E 
sorok szerzője barátokkal vá-
gott neki a 20 kilométeres táv-
nak, és a jóleső fáradtsággal te-
jesített túra után idén is elhang-
zott: itt leszünk jövőre is!

Sz. I.

Egészség, öröm, 
lokálpatriotizmus

 DUNÁN INNEN, DUNÁN TÚL

Életének 64. évében hirtelen 
bekövetkezett halála miatt 
búcsúzunk Török Pétertől, 
a technológiai főosztály 
szakértőjétől.

Péter 1957-ben született 
Egerben, itt ismerkedett meg 
feleségével, két gyermeke 
édesanyjával. A későbbiek 
folytán Dunaújvárosban te-
lepedett le. 1976-ban a Mis-
kolci Egyetemen kezdte el 
felsőfokú tanulmányait, de 
azokat már a Dunaújvárosi 
Kohó- és Fémipari Főisko-
lán fejezte be. 1981-ben jött 
a Vasműbe dolgozni gyakor-
nokként. A katonaság után a 
martinacélműben olvasztár-
segéd, az acélgyártó vizsga 
után művezető, majd  műsza-
kos üzemvezető volt az üzem 
leállásáig.

1993-tól a METAB Kft. 
technológusaként, majd 2004-
től a Fém be  vonó mű szakér-
tőjeként látta el munkahelyi 
feladatait. Jelentős érde-
mei voltak az ország első 
szalaghorganyzó gépsorának 
beüzemelésében. Ezt kö-
vetően a szalaghorganyzási 
technológia megalkotásában 
végzett kimagasló munkát. 
Folyamatosan kereste az új 
ismereteket, képezte magát 
a szalaghorganyzás terüle-
tén és ezeket alkalmazta, 
munkatársaival megosztotta. 
2017-től a Technológiai Igaz-
gatóság, a jelenlegi technoló-
giai főosztály szakértője lett. 
Munkatársaival figyelmes 
volt, jó kapcsolatot ápolt. Na-
gyon várta a nyugdíjas éveit, 
de sajnos a pihenés már nem 
adatott meg neki.

Halála pótolhatatlan űrt 
hagyott maga után, emlékét 
megőrizzük!
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SPORT

A Dunaferr Magazin 
nemrégiben elindított 
sorozatában arra 
vagyunk kíváncsiak, 
hogy az egykor hazai és 
nemzetközi sikereket 
elérő Kohász-, vagy 
Dunaferr-sportolóinkkal 
mi történt az elmúlt évek 
alatt, hogyan alakult a 
sorsuk, hol élnek, mivel 
foglalkoznak manapság? 
Ezúttal a sajnálatos módon 
kevés rivaldafényhez jutó 
búvárúszás egyik ikonikus 
alakját, Pernyei Réka 
világbajnok búvárúszót 
faggattuk.

1. Hogyan alakult az élete az 
elmúlt évek során?
– A versenyszerű sportot foko-
zatosan hagytam abba, 2005-
ben indultam utoljára búvárúszó 
versenyen. Közben a Duna-
újvárosi Főiskolán mérnökta-
nár-mérnökinformatikus sza-
kon végeztem, és 2001 őszétől 
informatikatanárként kezdtem 
dolgozni a Dunaferr-iskolában. 
Azóta is ott tanítom-nevelem 
az ifjúságot. Megtetszett a ta-
nári pálya, jó közösségbe csöp-
pentem. Mint a sportban, úgy a 
munkámban is lépésről lépésre 
haladtam, tanultam, fejlődtem. 
Veszprémben elvégeztem az 
egyetemi kiegészítő szakot, ezál-
tal rendszeresen érettségiztetek 
informatikából. Kollégáim bizta-
tására megszereztem a pedagó-
gus 2. minősítést. Osztályfőnök-
ként is tevékenykedem. Voltam 
óraadó a Bánkiban és a kereske-
delmi iskolában is, lett volna le-
hetőségem iskolát váltani, de a 
Dunaferrbe húz a szívem. A diá-
kokat pedig próbálom ösztönöz-
ni, hogy a délutánjaikat mozgás-
sal, sporttal töltsék.

A munkahelyemen ismer-
tem meg a férjemet, aki test-
nevelés-földrajz szakos tanár, 
2006-ban házasodtunk össze. 
Mindig is vágytam az anyaság-
ra, és nagyon boldog voltam, 

amikor 2011-ben megszület-
tek az ikreink, Kíra és Kornél. 
Ők is sportolnak, kajakoznak, 
Kíra táncra is jár, és persze 
úszni is megtanultak. A búvár-
úszásba is belekóstoltak, ko-
rábbi csapattársamnak és bará-
tomnak, Gurisattiné Debreczeni 
Hajninak köszönhetően.

Jelenleg a család a legfon-
tosabb az életemben, azt az 
energiát, amit a sportba fek-
tettem, most nagyrészt rájuk 
fordítom. Persze tanárként is 
igyekszem becsülettel helytáll-
ni. A munka és a család mel-

lett célom, hogy szakítsak időt 
a mozgásra is. Jó időben ko-
cogni szoktam, időnként úszni 
is elmegyek. Szabadidőmben 
néhány évig aerobicra jártam, 
tetszett ez a teljesen más moz-
gásforma. Mostanában pedig a 
túrázás lett az egyik szenvedé-
lyem, a családdal, barátokkal 
együtt. 

Az egykori csapattársaim 
közül többekkel tartom a kap-
csolatot, időnként versenybíró-
ként is részt veszek egy-egy bú-
várversenyen, így nem szakad-
tam el teljesen a sportágtól.

2. Mire a legbüszkébb a ma-
gánéletében, sportpályafutá-
sában?
– A sportéletemből büszke va-
gyok arra, hogy szorgalmasan 
és kitartóan edzettem. Egy csa-
patban lehettem olyan kivá-
ló sportolókkal, mint Fabó Éva, 
Bedő Gabriella, Gurisatti Gyula, 
Gurisatti Róbert, László Dezső, 
Bognár Bernadett, Debreczeni 
Hajnalka, és még sorolhatnám, 
akik példát mutattak.

A legtöbb érmemet Monk 
versenyszámban nyertem, ez egy 
páros szám, tehát alkalmazkod-
ni kell a csapattárshoz, emellett 
nemcsak gyorsan és pontosan 
kell úszni, hanem szükség van 
arra, hogy fejben is jobban kon-
centráljak, gondolkodjak, és eb-
ben tényleg jó voltam.

Nagyon büszke vagyok a csa-
ládomra, arra, hogy a gyereke-
inket szeretetben neveljük, ők is 
sportolnak, az iskolában szépen 
teljesítenek, tanulmányi verse-
nyeken is indulnak. Szeretnénk, 
ha nyitottak lennének a világra, 
ezért próbálunk igazi értékeket 
közvetíteni számukra.

Tanárként büszke vagyok 
arra, hogy sok diák sikeres érett-
ségi vizsgát tett informatiká-
ból, emellett férjemmel hét al-
kalommal vittünk el diákokat 
többnapos külföldi kirándulásra 
Olaszországba, Szlovéniába, 
ahol felejthetetlen élményeket, 
tapasztalatokat gyűjthettek a ta-
nulók. Reméljük, lesz alkalmunk 
még hasonló programokra.

3. Mit adott Önnek a sport? 
Van-e hiányérzete, meg nem 
valósult álma?
– A sport leírhatatlanul sokat 
adott nekem: otthont (az uszoda 
volt a második otthonom), közös-
séget, barátokat, egészséges élet-
módot, fizikai és szellemi erőt, 
akaraterőt, célokat, önállóságot, 
rengeteg vidám pillanatot, sok 
nevetést. Sportolóként eljuthat-
tam más országokba és olyan he-
lyekre, mint a strasbourgi Euró-

3+1 kérdés Pernyei Rékához
 KÉRDEZZ-FELELEK SPORTLEGENDÁINKKAL

Névjegy
Név: Pernyei Réka
Sportág: búvárúszás, tájékozódási 
búvárúszás
Kedvenc versenyszám: Monk
Születési idő: 1976. szeptember 12.
Legjobb eredményei: Dunaújváros-
ban az év ifjúsági sportolója (1994), 
többszörös magyar bajnok, válogatott 
tájékozódási búvárúszó 1995-2003, 
Európa-bajnoki ezüst- (2002)  

és bronzérmes (1997), világbajnoki arany- (1998, 1999), 
ezüst- (1998, 2001) és bronzérmes (2003),  
Az év női tájékozódási búvárúszója (2002),  
Örökös magyar bajnok (2009).
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Meglepődtek a címet 
olvasva? Nem, nem egy 
mese került véletlenül 
a Dunaferr Magazinba, a 
történet most a Dragon 
Steel SE kis sárkányairól 
szól. Rendszeresen hírt 
adunk a vállalathoz szoros 
szálakkal kötődő egyesület 
eredményeiről, most 
azonban kimondottan az 
utánpótláskorú versenyzők 
vannak a fókuszban.

Az utánpótlás sikertörténete ta-
lán 2018-ban a Szegedi Sárkány-
hajó Világbajnokságon kezdő-
dött, ahol a verseny első magyar 
érmét a Dragon Steel SE U18-
as csapata szerezte meg. Az első 
érem egy szépen csillogó arany 
lett, amit egy ezüst és két bronz 
is követett. A következő évben 
Thaiföldön remekelt az ifjúsá-
gi csapat, a válogatott keret dön-
tő többsége szintén a Dragonból 
került ki, itt mindhárom szá-
mukban ezüstéremmel zártak.  

Tóth Edit egyesületi elnök ter-
mészetesen nagyon büszke a fi-
atalokra, ő maga is meghatottan 
emlékszik rá, hogy a szegedi ver-
senyen, a kedvező távolság miatt 
szülők is részt vettek. Nem titok, 
hogy együtt sírtak az eredmény-
hirdetésen… Thaiföldön pedig a 
maroknyi magyar buzdította a 
fiatalokat a partról. 

Szokva van az egyesület veze-
tése a kiváló eredményekhez, de 

más érzés a sikert felnőttként a 
dobogón átélni, és megint más a 
partról nézni a dobogón álló fi-
atalokat. Ezek a kamaszok ren-
geteg időt áldoztak arra, hogy 
megfelelően felkészülhessenek a 
világversenyekre. Mind tudjuk, 
kortársaik többségének számá-
ra nem a sport a legfontosabb, 
sokan szívesebben nyomkod-
ják a kütyüiket a szobájukban. 
Hatalmas eredmény, hogy ezek a 
fiatalok ennél tovább látnak. 

Tóth Edit elmondta, hogy a 
pandémia nem kímélte a sport-
águkat sem, bár hazai versenye-
ken tudtak indulni, 2020-ban és 
2021-ben elmaradtak a nemzet-
közi erőpróbák. Közben az élet 
nem állt meg, a világbajnok U18-
as csapat jó része „kiöregedett”. 
Egyetemre mentek, más város-
ba, vagy akár másik országba 
költöztek. Akarva-akaratlanul is 
rákényszerült az egyesület, hogy 
fontos feladatának tekintse az 
utánpótlásnevelés. Sikeres nyári 
sárkányhajós táborokat szervez-
tek az elmúlt két év során, ahol 
10-18 éves korú fiatalok ismer-
kedhettek meg a sportággal. A 
táborozók közül többen ma már 
az egyesület igazolt tagjai, mi-
képpen néhány szülő is aktív tag-
gá vált. Természetesen már szer-
vezik az idei tábort is augusztus 
1-5-ig, amelynek bázisa ezúttal 
is Kisapostag lesz, innen kelnek 
naponta útra a csodás dunai vízi 
világba. 

Sajnos szomorú aktualitás, 
hogy az orosz-ukrán konfliktus 
miatt a 2022-re tervezett kijevi 
Európa-bajnokság veszélybe ke-
rült. Még nem tudni, hogy más 
helyszínen rendezik meg, vagy 
törlésre kerül. A többi jövőbeni 
versenyre gondolva azonban el-
mondható, hogy a szülők nem 
csak testileg, de mentálisan is 
egészségesebb gyerekeket „kap-
nak vissza”, ha egy fiatal a ver-
senyszerű sárkányhajózásra adja 
a fejét. Amint a gyerekek alkal-
massá válnak a versenyzésre, in-
dulnak a magyar bajnokságokon 
és válogatott edzőtáborokban ve-
hetnek részt, nemzetközi verse-
nyeken harcolhatnak. Magyar 
bajnoki, illetve nemzetközi dobo-
gós helyezésekért komoly plusz-
pontszámokat szerezhetnek a fel-
sőoktatási felvételihez.

Az idei évben a Klubcsapat 
Világbajnokságot az USA-ban, 
Sarasotában rendezik meg, itt 
két másik egyesülettel együtt a 
Dragon Steel képviseli a magyar 
színeket. Természetesen a ma-
gyar bajnoki futamokon is mi-
nél nagyobb létszámmal szeret-
nének részt venni. 

Ha bárki kedvet kapott a sár-
kányhajózáshoz, akár a csa-
pat tagjává szeretne válni, akár 
a nyári tábor iránt érdeklődik, 
az egyesület honlapján, a www.
dragonsteelse.hu címen további 
információkat, kapcsolati adato-
kat talál. Hajrá, sárkányok!

pa Parlament vagy a genfi CERN. 
Meghívást kaptam a Bécs-Buda-
pest Szupermarathon eseményre, 
ahol az utolsó kilométert együtt 
futhattam azokkal a sportolókkal, 
akik abban az évben világbajnoki 
címet nyertek, például Kőbán Ri-
tával, Igaly Diánával, Vörös Zsu-
zsával, Kulcsár Krisztiánnal.

Úszóként kezdtem a Vas vá-
ri ban, 11 éves koromtól napi két 
edzésre jártam, de imádtam, és 
sosem jutott eszembe, hogy ne 
menjek edzésre. Még akkor is 
menni akartam, mikor a nagy 
hó miatt nem jártak a buszok; 
Nagyvenyimen laktunk, és én be-
gyalogoltam edzésre, mert ott 
akartam lenni. Az ember a sport 
által jobban megismeri magát, 
az eredmények magabiztosságot, 
önbizalmat adnak, és ez kihat a 
civil életre is. Mindig is megvolt 
a napirendem, be volt osztva az 
időm, szerintem ennek köszön-
hető a kiegyensúlyozottságom. A 
tájékozódási búvárúszással együtt 
jár a sátrazás. Megtanultam sát-
rat állítani, heteket sátorban élni. 
Egész nyáron tóparton lehettem. 
Eredmények tekintetében nincs 
hiányérzetem, persze nem min-
dig sikerült a legjobbat kihoznom 
magamból. Amit kicsit sajnálok, 
hogy mivel nem olimpiai sportág 
a tájékozódási búvárúszás, kevés-
bé népszerű.

3+1. Figyelemmel kíséri-e ma is 
egykori sportágát? Kit tart iga-
zán jónak a fiatalok közül és 
miért?
Egy ideig követtem a búvárúszók 
eredményeit, ma már nem olyan 
mértékben, de azt tudom, hogy a 
dunaújvárosi csapat szép eredmé-
nyeket ér el, köztük Aszlajov At-
tila, ifj. Gurisatti Róbert, Tamás 
Dávid, Szabó Flóra, Németh 
Nóra, Kövesdi Csenge. Nagyon 
örülök, hogy egykori csapattársa-
im, a Gurisattik edzőként is olyan 
elhivatottak, mint sportolóként. 

A magyar uszonyosúszók és 
tájékozódási búvárúszók rend-
szeresen hozzák a nemzetkö-
zi versenyekről az érmeket, to-
vábbra is sikeres ez a sport-
ág, ajánlom a sportszeretők 
figyelmébe!

Szóládi Zoltán

„Tüzet okádnak” a kis sárkányok
 NEMZETKÖZI SIKEREK NYOMÁBAN
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A dunaújvárosi véradás 
egyik fő bázisa hagyományo-
san az ISD DUNAFERR, ahol 
legközelebb március 31-én 
8-11,30 óráig az ISD Kokszo-
lónál lesz véradás. A Henger-

műveknél április 7-én várják 
a véradókat, 6,30-11 óráig. 
A szervezők kérik a véradó-
kat, hogy fényképes igazol-
ványt és tajkártyát vigyenek 
magukkal.

Véradás

A tavalyi év végén magas 
egyházi kitüntetést 
vehetett át az alkotásai 
révén Dunaújvároshoz is 
szoros szálakkal kötődő 
Bráda Tibor festőművész, 
üvegművész. 

A művésznek Veres András 
győri megyéspüspök, a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia (MKPK) elnöke adta át 
a Pro Cultura Christiana díjat 
a keresztény kultúra átadása 
terén végzett szolgálatáért. 

Bráda Tibor festőművész 
munkásságának jelentős alko-
tása, életművének egyik csúcsa 
a dunaújvárosi Krisztus Király 

Főtemplom számára készített 
kilenc, monumentális méretű 
üvegablak a magyar szent csalá-
dokról. Összességében 270 négy-
zetméteres felületével jelenleg ez 
Magyarország legnagyobb mére-
tű üvegalkotása, amelynek utol-
só darabja várhatóan idén tavasz-
szal kerül a helyére. Bráda Tibor 
e munkájával Dunaújvárosban 
megteremtette a Magyar Szentek 
Panteonját. A sorozat egyik da-
rabja a Szent Borbála üvegablak, 
amelynek elkészítése az Országos 
Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület helyi szervezetének 
anyagi támogatásával valósulha-
tott meg.

Fotó: www.magyarkurir.hu

Örömteli hír érkezett a DSZC 
Dunaferr-középiskolából: az 
intézmény négy diákja bejutott 
az idei SZKTV-versenysorozat 
országos döntőjébe. Zagyva 
Bence és Dézsi Martin hegesz-
tő tanulók, valamint Varga Ba-
lázs Tibor és Sebestyén Dávid 
Gusztáv szerkezetlakatos ta-
nulók mutathatják meg tudá-
sukat az ország legjobbjai kö-
zött. A hegesztők felkészítő 
pedagógusai Ujj István és Dé-
nes István, a szerkezetlakato-
sok felkészítője Szentandrássy 
Gyula. Az elért eredmények-
hez gratulálunk, a döntőhöz 
sok sikert kívánunk!

Rangos egyházi 
kitüntetés 

Tisztújító taggyűlést tartott március 10-én az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesület Vaskohászati Szakosztályának 
dunaújvárosi helyi szervezete. A négyéves működési ciklus 
lezárultával új vezetőséget, valamint szakosztályi küldötteket is 
választottak a nagy múltú szakmai szervezet tagjai.  
Az elnöki pozícióban újabb négy évre bizalmat szavazott  
a tagság Cseh Ferencnek, míg a helyei szervezet titkárának ismét 
Kvárik Sándort választották meg. A megválasztott vezetőségnek 
kitartást és jó egészséget kívánunk az előttük álló feladatok 
megoldásához. A taggyűlés részleteiről az áprilisi Dunaferr 
Magazinban olvashatnak.
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