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Tartalmas nyugdíjas éveket tervez

Folytathatnánk tovább is a felsorolást, hiszen az ISD DUNAFERR Zrt. területén több száz daru működik folyamatosan. Látványuk ugyanúgy hozzátartozik a kikötő megszokott
képéhez, mint a hengerművek csarnokához, a tömörítőhöz
vagy a többi üzemhez.

Augusztus 25-én töltötte utolsó munkanapját Németh Pál,
a vállalat sugárvédelmi szolgálatvezetője. Akik csak a gyári
munkakapcsolatból ismerik, talán nem is tudják, hogy milyen változatos az életpályája. Egy kellemes beszélgetés
közben idéztük fel az elmúlt évtizedek történéseit.

4. oldal

8. oldal

A járvány hatásai

Négy generáció a Vasműben

A Covid-19 világjárvány erősen visszavágta a korábban előre
jelzett acélfelhasználás mértékét, akárcsak a teljes gazdaságra vonatkozó kilátásokat Európa- és világszerte. Az Unió
látszólagos acélfelhasználása 12%-kal csökkent 2020 első
negyedévében az előző év azonos időszakához képest.

Dunaújvárosban egyáltalán nem ritka, hogy egy-egy család
több generációja is a DUNAFERR-nél dolgozott, onnan is
mentek nyugdíjba. Valamennyiük története egyedi, s valahol
mégis hasonlóak. A Hatvany családból már a negyedik generáció tagjai dolgoznak a gyárban.
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AZ ISD DUNAFERR Dunai Vasmű ZÁRTKÖRűEN MűKÖDő Részvénytársaság lapja
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Aktuális

Főként gépészeti javításokat
végeztek a Fémbevonóműben
A kádcsere jövő év elején esedékes
Egyhetes javítási
perióduson esett át
a közelmúltban a
Fémbevonómű horganyzó
gépsora. A 173 órás
állásidő alatt minden
betervezett karbantartási
feladatot el tudtak végezni
a szakemberek.
Mint azt Bucsi Tamás gyárveze
tő lapunknak elmondta, a gép
sor javítását eredetileg szep
tember hónapra tervezték, hogy
elkerüljék a többi mű nagyjaví
tási „csúcsszezonját”, valamint
a nyári szabadságolási idősza
kot. További indok volt az idő
pont kiválasztásánál, hogy egy
rövidebb állást ütemezzenek a
két nagyjavítás közötti időszak
ra félidőben. Mivel azonban a
vevői igények is csak korlátozot
tan álltak rendelkezésre, ezért
az eredeti tervet módosítani
uk kellett, így a javítás 2020. au
gusztus 12-19-e között valósult
meg, összesen 173 órás időtar
tamban.

Tekintettel arra, hogy múlt év
végén, az idei év elején egy három
hónapos kapacitásnövelő beru
házáson és nagyjavításon esett át
a berendezés, elsősorban az azóta
– a nagyobb terhelésből is adódó
an – javításra szoruló berende
zésekre koncentráltak a munká
latokkal. Ez jellemzően gépésze
ti javításokat jelentett. Javították
a tekercsfeladó kocsit, a szalagtá
rolók keretállásait, a 3.1 S-blokk
hajtását és a felcsévélő dobot is.
Érintették a karbantartási mun
kálatok a hőkezelő kemence égő
inek és görgőinek javítását is. A
munkálatok elvégzésében részt
vettek a Gyártó Egység szakem
berei is, akik hatékonyan és jó mi
nőségben végezték el a rájuk osz
tott feladatokat.
Az augusztus 19-ei indu
lás óta eltelt időszak azt mutat
ja, hogy várhatóan a következő,
2021. I. negyedévében esedékes
kádcsere és nagyjavítás idejéig a
gépsorban jelentősebb beavat
kozásra nem lesz szükség.

A hőkezelő kemence égőit és görgőit is javították

Sz. I.

Több szalagtároló keretállás cseréjére is sor került,
képünkön az I-es szalagtároló

A 3.1 számú S-blokk felújított hajtása
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A felcsévélő dob javítása is megtörtént

Érzékelhető
a brammaminőség javulása
A II-es öntőgép nagyjavítása
A FAM-nagyjavítás
folyamatban lévő
karbantartási
munkálatairól előző
lapszámunkban már hírt
adtunk. Most az öntőgépen
elvégzett javítások,
fejlesztések lezárásáról,
azokat értékelve
beszélgettünk a terület
vezetőivel.
Az Acélműben a folyamatos
acélöntőmű nagyjavítása 2020.
július 25-e 18 óra és augusztus
19-e 20:03 perc között valósult
meg, azaz mintegy 25 napig tar
tott. A nagyjavítást Major Ervin,
az Acélmű üzemviteli és kar
bantartás-vezetője így értékelte:
– Kiválóan sikerült a nagy
javítás, a cégek jó minőségben,
határidőre végezték el a munkáju
kat. Az új OMRON PLC-prog
ramot sikerült az előkészítési idő

Öntőhelyi kezelőpult

szakban úgy átforgatni a villamos
üzem szakembereinek, hogy a
nagyjavítás befejezésekor három
komplex próba után a gép alkal
mas volt a meleg
próbák megkez
désére. A gépé
szeti üzem szerve
zési munkájának

és összehangolt tevékenységének
köszönhetően a gépészeti mun
kák gördülékenyen és szintén ha
táridőre befejeződtek, ezért di
cséret és köszönet illeti az ottani
kollégákat.
Sikeresnek ér
tékelte az öntő
gép nagyjavítását
Kelemen Tibor,
a FAM üzemve
zetője is, első
sorban azért, mert a munkákat
a kitűzött határidőre be tudták
fejezni, de legfőképpen azért,
mert az első szekvens öntése –
amely 19-én 20:03-kor indult –
minden probléma nélkül zajlott
le. A komplex próbák eredmé
nyesek voltak, így a gépen meg
kezdődhettek a melegpróbák

is. Az indulás óta eltelt időben
napi három-négy szekvens ön
tésével folytatódott a termelés.
A nagyjavítás során végrehaj
tott, a bramma minőségének ja
vítását célzó beruházások teljes
eredményét csak később fogják
tudni értékelni.
– A hibamentes induláshoz a
karbantartók precíz munkája el
engedhetetlen volt, fontos volt a
területek összehangolása, ez sze
rintem igazán jól működött. Az
eddigi öntések során a szintmé
rés és szintszabályozás működé
se, valamint a diagramok alap
ján egyértelműen érzékelhető a
javulás. A hosszú távú üzembiz
tonságot alátámasztó beruházá
sok, azaz az OMRON-rendszer
cseréje, az acélszerkezet megerő
sítése és a fordítóvilla beépítése
mind-mind hozzájárultak az ön
tések sikerességének javulásához
– összegezte az eddigi eredmé
nyeket az üzemvezető.
Ahogyan ábránkon is látha
tó, az automatikus szintszabá
lyozás során a szinttartásra ki
tűzött érték +/- 4 mm-es tarto
mányon belüli eredményt mu
tat, amely a radiometrikus szak
emberek munkáját dicséri. Ez
hasonlóan jó mutatószám, mint
amit az I-es gép 2018-as nagyja
vítása után tapasztaltak.
Tóth Szilvia

Az új OMRON-rendszer képernyője

A fordítóvilla egy teli üsttel

2020. szeptember
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Gyári élet

Emelőgépek: szakértő üzemeltetők
a technológia működtetéséért
Portáldaru, bakdaru, híddaru
Folytathatnánk tovább is
a felsorolást, hiszen
az ISD DUNAFERR
Zrt. területén több
száz daru működik
folyamatosan, együtt
mozogva a technológiai
berendezésekkel.
Látványuk ugyanúgy
hozzátartozik a kikötő
megszokott képéhez,
mint a hengerművek
csarnokához,
a tömörítőhöz vagy
a többi üzemhez.
Egyszerűnek tűnő szerkezetek a
daruk: néhány csiga, kötél, kam
pó. Azonban testközelből lát
va a tonnák levegőbe emelke
dését, eszünkbe jut a biztonság,
a szakértők szaktudásának és a
darusok precíz mozdulatainak
fontossága is.

Szakértők, oktatók,
felügyelők
Puritán irodában beszélget
tem László Gyula emelőgépfelügyeleti
osztályvezetővel.
Hamar kiderült, hogy munka
idejének csak a töredékét töl
ti ott:
– Legfőbb te
vékenységünk az
emelőgépek idő
szakos
vizsgá
lata, észrevéte
leinkkel segítve
az üzemeltetők, karbantartók
munkáját – foglalta össze fel
adataikat. – Szerteágazó a mun
kánk, hisz több, mint ötszáz
emelőgép üzemel a gyárban.
Hozzánk tartozik az acélmű
beöntődarujától, a kikötő por
táldaruján át a Valmetekig és a
targoncákig minden emelőgép.
Jogszabályokban definiált mó
don, rendszeres időközönként
vizsgáljuk meg az állapotukat.
Időszakos vizsgálataink során
mindig a változást figyeljük az
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előző vizsgálaton tapasztalt ál
lapothoz képest. Nagy hang
súlyt fektetünk a biztonsági be
rendezések működőképességé
re. Mindemellett érintésvédel
mi méréseket és terhelési pró
bákat is végzünk.
Az üzemekben többnyire fo
lyamatosan működnek a daruk.
Míg a mechanikán néhány tíz ki
lótól „csak”ötven tonnáig emel
nek, addig az acélműben akár
többszáz tonnát. Hangsúlyos a
folyamatos működés, a vele járó
kopás, anyagfáradás.
– Tavaly több mint kétezer
gépet vizsgált meg a villamos és
gépész szakemberekből álló ti
zenegy fős csapatunk. A szak
értői tevékenységhez felsőfo
kú tanulmányokat, ötéves gya
korlatot várnak el. Időről időre
változnak a szabványok, a jog
szabályok. Megszerzett tudá
sunkat folyamatosan, kötelező
en meg kell újítanunk.
Kíváncsivá tett, hogy miként
lett emelőgép-felügyelő, a daruk
és targoncák szakértője:
– Eredeti szakmám henge
rész-forrasztár, ’87-ben vizs
gáztam. Korábban táncoltam
a Dunaújvárosi Vasas Tánc
együttesben Szögi Csaba ve
zetésével, aki később meghí
vott a Közép-Európa Tánc
színházba is, kilenc éven át hi
vatásos táncos voltam. Óriási
élmény volt, de huszonhét éve
sen úgy éreztem, váltanom kell.
A DUNAFERR-csoport kere
teiben működő épületgépé
szeti áruházban kezdtem dol
gozni ’97-ben, értékesítőként.
Adódott egy lehetőség 2005ben, itt, az emelőgép-felügyele
ti osztályon – fogta rövidre pá
lyáját. Később rengeteg tanulás
sal egészítette ki a napi munká
val szerezhető tapasztalatokat.
Munka mellett szerezte meg a
szükséges diplomákat, szakértői
okleveleket.

Kollégája, Merkel Lajos gé
pész felülvizsgáló ’80-ban kez
dett a gyárban, tíz éven át a
Hideghengerműben daruk kar
bantartásával
foglalkozott.
Vele a daruk sokféleségéről
beszélgettünk:
– Szerencsés
olyan tekintetben
a DUNAFERR,
hogy a régi idők
ben óriási acél
szerkezet-tarta
lékkal tervezték
a darukat, többet bírnak, mint
az utóbbi években gyártott be
rendezések. Van közöttük még
nagyon régi Ganz gyártmány,
az ötvenes években ide került
orosz, és a konverter beruhá
zásakor vásárolt indiai daru is.
Folyamatosan felújították, fej
lesztették valamennyit, új meg
hajtómotorokat, vezérlést kap
tak – tette hozzá. Érdekesség
a konverter beöntődaruja,
amely 280 tonnát képes meg
emelni. Hasonló különlegesség
az érctéri bakdaru, lábanként
nyolc motorjával és harminc
két kerekével, hetvenöt méteres
fesztávjával.
– Széljelző szintjéről még a
Pentele hidat is látni – szólt köz
be László Gyula. Ekkor tudato
sult bennem, hogy a darukra fel
is kell menni, akár harminc mé
ter magasba.
– Tériszonnyal nehéz lenne
ez a szakma – csatlakozott a be
szélgetéshez Nyári Zsolt szak
értő. Megtudtam tőle, hogy a
villamos- vagy gépészmérnö
ki diploma az alapelvárás mun
kájukhoz. Ő műszerészként
kezdett a Ferrocontroll Kft.-nél.
Vállalkozóként próbálkozott a
könnyűiparban
még a kilencve
nes évek elején,
majd ’96 őszén a
Vasműben foly
tatta. Már gé

pészmérnökként
dolgozott
diszpécserként, onnan került az
emelőgép-felügyeleti osztályra.
– Fel kell menni a magas
ba, megtapasztalni a körülmé
nyeket. A meleghengersor fe
lett nyáron akár hatvan-hatvan
három fokos hőmérsékletet is
mértünk – jegyezte meg, majd
a munkájukhoz tartozó felelős
ségről beszélt. Megértettem,
hogy a daruknál véletlenül alig
ha történik bármi:
– Egy száztonnás teherbírá
sú kötél, amit 2018-ban cserél
tek, két év után már elszakad

hat. Ezzel nem lehet „játszani”.
A daruk felülvizsgálatát köve
tően javaslatot teszünk karban
tartásra, felújításra, fejlesztésre.
Az üzemeltető és a tulajdonos
dönti el, mit preferál pénzügyi
leg – mondta, majd a kollektí
váról folytatta a szót. Korábban

négyen vizsgáltak egy darut:
ügyintéző, villamos, gépész,
acélszerkezetes munkatársak.
Napjainkban általában ketten
vannak, egy villamos és egy gé
pész szakember alkot egy csapa
tot. Folyamatosan tanulnak és
tanítanak, a daruk működésével
kapcsolatos ismereteket eleve
nen kell tartani.

A szakma csúcsán
Közvetlen a kapcsolat az üze
meltetők és az emelőgépek fel
ügyeletével megbízott szakem
berek között. Fontos számukra,

hogy a darukezelő munka köz
ben mit lát, mit érez, hiszen
ezer apró jel utalhat a daruk ál
lapotára. Úgy mondják a szak
értők, hogy a szakma csúcsa a
konverteri beöntődarus poszt.
Tóth Csaba beugrós da
russal munkája részleteiről
beszélgettünk:
– Ismernünk kell a techno
lógiai folyamatot, milyen műve
let mit követ, mit
kell
mozgatni.
Spe
ciális a daru
is, két macskát
mozgatunk, há
tul, a kismacskán
egy hatvanhárom tonnás emelő
és egy húsz tonnás kisemelő van,
elöl, a nagymacskán száznyolc
van tonnás emelő található. A
nyersvas beöntése egyszerűbb,
miután a folyékony vas beöm
lik a körte száján. Ennél összetet
tebb feladat a hulladékkal meg
rakott rakéta ürítése. A két he
lyen megakasztott rakétát, négy
kapcsolóval mozgatjuk, egy
szerre négy folyamatot végzünk.
Időről időre „fölhízik” a konver
ter, tapadványossá válik, kisebb
lesz a körtén a nyílás, elakadhat
a hulladék. Az olvasztárral
dol
gozom együtt, csak ő
tartózkodhat a munkatérben.
Ismerek mindenkit, és a moz
dulataikat is. Ők is tudják a
daru mozdulásáról, hogy mire
gondolok, mit akarok. A hulladé
köntés előtt csapolják az acélt,
ilyenkor világít a konverter az
ezerhatszáz fokos, izzó anyagtól,
nehezebben látni. Kialakulnak
az érzékek – magyarázta.

Mindezt húsz méter magasban
teszi, ahonnan belátja az egész
csarnokot. Érdekelt, hogyan
talált a beöntődarura:
– Karosszérialakatosnak ta
nultam, a katonaság után hí
vott a keresztapám autódaruz
ni. Megtetszett, jártuk az orszá
got a Dunagéppel, építkezésről
építkezésre. Azonban egy idő
után zavart, hogy nehezebben
tudom megtervezni a szabad
időmet. Egy ismerős szólt 2003ban, így kerültem a konverterre
– fogta rövidre. Azt már főnö
kétől, Tóth Kálmántól tudtam
meg, hogy beugrósként a kon
verter tizenegy darujához kell
értenie, amelyek közül több is
speciális. Melegváltásban dol
goznak a darusok, addig nem
hagyhatják el a fülkét, míg meg
nem érkezik a váltójuk.

Harminc éve
a magasban
Elgondolkodtam azon, hogy
bizony magányosak lehet
nek a darusok odafenn a fülké

ben. Kedves, nyílt személyisé
gével rácáfolt erre Francsákné
Póti Magdolna a Meleg
hen
germűben:
– Laboráns képesítéssel
érettségiztem ’87-ben. Óvónő
szerettem volna lenni, de más
ként hozta az élet. Operátornak,
pontosabban adagolónak vet
tek fel ide a hengersor üzem
be. Szerettem, pörgős volt a
munkám, akko
riban rövid bu
gákkal
dolgoz
tunk. A műveze
tőm szólt, hogy
szerinte elég nyu
godt természetű vagyok, jó len
nék daruvezetőnek. Elvégeztem
a tanfolyamot, azóta daruzok.
Itt ismertem meg a férjemet is,
’90-ben volt az esküvőnk – me
sélte történetét mosolyogva,
színesen.
Felvetettem neki, hogy ki
tartani az első, mégiscsak férfi
as munkahelyen, ahhoz valami
nyomós ok kell. Válaszul a da
rukról beszélt:

– A hengersori darukon na
gyon változatos a munka, nincs
két egyforma nap. A feladatom
függ attól, hogy melyik darun
vagyok, és attól is, hogy henger
lés van-e vagy javítás. Többféle
eszközzel dolgozom – kötél,
fogók, láncos kötél, villa –, és
többféle emberrel: hengeré
szekkel, gépészekkel vagy akár
külsősökkkel is. Nagyon szere
tem a munkámat.
A legnagyobb daru, amelyen
dolgozom, száz tonnát bír, a leg
kisebb tízet. Belátom az egész
(Folytatás a 6. oldalon.)
2020. szeptember
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Emelőgépek: szakértő üzemeltetők
a technológia működtetéséért
minden percet. A végére pe
dig azt is megtudom, hogy egy
általán nem magányos. Egy éve
visszatért a „földre” is, időnként
kisegít mint diszpécser.

Biztos megélhetés
A Nagyolvasztóműben az ércté
ri bakdarun idén nyáron jubilált
Orsós József, hiszen épp húsz
éve, 2000. június 2-tól kezeli.
Annak idején a radiátorüzem
ben kínálták fel számára a darus
tanfolyamot:

gye
lünk az érc
téren
mozgó
emberekre,
fi
gyelünk a darura,
hogy ne törjünk
össze senkit és
semmit. Dolgozom híddarun is,
ami kiszolgáló daru a kohónál.
Ott csak két csapolás között
visszük a masszát és a homokot
az olvasztároknak a csatornák
javításához. Csapolásnál lejö
vünk, a gáz miatt nem tar
tózkodhatunk a magasban.

(Folytatás az 5. oldalról.)
csarnokot tíz-tizenkét méter
magasról, a tolókemencétől a
kikészítőig, benne az embere
ket. Olykor olyasmit is látok,
amit nem kellene – nevette el
magát, majd a csapatmunkát
említette.
– Régebben a hengercse
re még kézi vezérlésű volt. Egy
henger nyolctonnás, az ellen
súly tizenkettő. Mellette álltak a
fiúk, apró intésekkel, „nemzet
közi kézjelekkel” irányítottak.
Gyorsabb az intés, mint a rádió,
de biztosabb a rádió, ha takarás
ban dolgoznak – magyarázta,
majd a családról, az utazás örö
meiről, a társasjátékklubról vál
tottunk még szót.
Magdi szívesen olvas, ha ál
lásidő adódik az emelések kö
zött, tartalommal töltve meg
– Tanulni mentem fel a da
rura – válaszolt a magasságról
és hatalmas tér átlátásáról fel
tett kérdésemre –, nem volt az
elején egyszerű, de megtanul
tam, belejöttem. Előttem a kok
szoló, mögöttem a kohó, amit
belátok. Nagy távolságokról
szedjük össze az anyagot a har
minc tonnás transzferkocsiba.
Folyamatos a termelés, előfor
dul, hogy ötven vagont kell ki
szedni, kitermelni egy műszak
alatt. Télen, amikor fagyott
az érc, megemeljük a magas
ba, kiengedjük a placcra, úgy
törjük össze. Rádión keresztül
irányítanak bennünket. Fi
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Ismerem cégen belül az összes
darut, ha kell, bármelyiken
tudok dolgozni – beszélt a
munkájáról.
Még tíz éve van a nyugdíjig.
Jó döntésként említette, hogy
évtizedekkel ezelőtt Zala me
gyéből rokonai biztatására a
Vasműbe jött. A biztos megél
hetéssel érvelt, a nagyolvasztói
és az érctéri környezet, valamint
a folyamatos váltóműszak elle
nében. Gyermekeinek már más
utat szánt: fia egy optikai ter
mékeket gyártó üzemben dol
gozik, lánya Németországban
talált munkát.
Kaszás Éva

aktuális

A Covid-19 súlyos hatással van
az európai acéliparra
Ágazati összefoglaló az első negyedéves adatok alapján
A Covid-19 világjárvány
erősen visszavágta a
korábban előre jelzett
acélfelhasználás
mértékét, akárcsak
a teljes gazdaságra
vonatkozó kilátásokat
Európa- és világszerte.
Az Unió látszólagos
acélfelhasználása
12%-kal csökkent
2020 első negyedévében
az előző év azonos
időszakához képest.
2020 első negyedévében az
acélfelhasználó iparágak
össztermelése 7,2%-ot
zuhant a 2019 negyedik
negyedévében tapasztalt
1,3%-os visszaesést
követően.
A 2020 márciusától bevezetés
re került korlátozó intézkedé
sek nagyban befolyásolták a fel
dolgozó tevékenységet, illetve
az acélfelhasználó ágazatokat.
A közeljövőben várható adatok
alapján további drasztikus vis�
szaesésre kell számítanunk.
„A koronavírus-világjárvány
alapjaiban rengette meg az eu
rópai acélipart, súlyos károkat
okozva az egész szektornak az
értékláncaival együtt” – közölte
Axel Eggert, az Európai Acélipari
Szövetség (EUROFER) igazga
tója. „A jelenleg elérhető friss
adatok azt mutatják, hogy a
2019-ben tapasztalt visszaesést
a járvány csak tovább mélyítet
te, válságba sodorva ezzel az
iparágat.”

Uniós acélpiaci körkép
Az Európai Unió látszólagos
acélfelhasználása a 2019 ne
gyedik negyedévében tapasz
talt 10,8%-os visszaesést köve
tően további 12%-kal csökkent
2020 első negyedévében az elő
ző év azonos időszakához ké
pest - ez sorozatban az ötödik
hanyatló negyedév volt már. A
teljes látszólagos acélfelhaszná
lás 37,6 millió tonnát tett ki az
idei év első periódusában.
A 2020 első negyedévére vo
natkozó adatok a válság korai
statisztikai hatását tükrözik:
olyan tényezők felerősödése
miatt romlott az acélkereslet,
amelyek már a korábbi negyed
évek során is jelentkeztek. Ezek
a tényezők együttesen az acél
felhasználás nagymértékű vis�
szaeséséhez vezettek.
A folyamatosan gyengü
lő kereslet következtében 2020
első negyedéve sorozatban az
ötödik olyan negyedév volt,
amelyben csökkent az uni
ón belüli kiszállítás (ez kö
rülbelül 8%-os visszaesést je
lent, akárcsak 2019 utolsó
negyedévében).
A 2019 negyedik negyedévé
ben tapasztalt jelentős, 24%-os
zuhanást követően a lejtmenet
tovább folytatódott 2020 első
negyedévében a harmadik or
szágokból származó import te
kintetében, az előző év azonos
időszakához viszonyított 20%os eséssel. Ez összesen 8,4 mil
lió tonna acélt jelent, ami az
EU-s felhasználás 21,2%-a.

Acélfelhasználó
ágazatok az unióban
A Covid-19 világjárvány kitö
rése pont egy olyan időszakban
sújtotta az uniós iparágakat,
amikor azok már eleve súlyos
visszaesést tapasztaltak, komoly
kihívásokkal küzdöttek. 2019
során a feldolgozóiparban to
vább romlottak az üzleti feltéte
lek. Ez a hanyatló tendencia fel
gyorsult 2019 második felében,
legfőképpen az autóiparban,
miközben az építőipar tovább
ra is túlteljesítette a többi acél
felhasználó ipari ágazatot.
Mindez a kibocsátás növe
kedésének lassulását eredmé
nyezte az acélfelhasználó szek
torokban. A folyamat miatt az
acélfelhasználó ágazatok tel
jes kibocsátása a 2019 negye
dik negyedévében mért 1,3%-os
mérséklődést követően továb
bi 7,2%-kal esett vissza. A 2019re vonatkozó éves adatot (amely
korábban 0,2%-os mérséklődést
jelzett 2018-hoz képest) felül
vizsgálták az EUROFER koráb
bi piaci kilátásához képest, így
az acélfelhasználó szektorok ki
bocsátása sovány 0,3%-kal nö
vekedett 2019-ben (ez az érték
+2,9% volt 2018-ban).

Uniós gazdasági
környezet
Az Európai Unió gazdasági ki
látásait jelentős mértékben be
folyásolja a Covid-19 világjár
vány. A járvány kitörése a fő
gazdasági tevékenységek, beru
házások leállását okozta szerte
a tagállamokban, különösen az

autó- és feldolgozóipar terüle
tén (az acélműveket is beleért
ve), a március második felétől
április végéig/május elejéig tar
tó időszakban.
A Nemzetközi Valutaalap
legfrissebb Gazdasági Kilátások
kiadványában (2020 júniusi
szám), felülvizsgálva az áprilisi
számban megjelent 3%-os vis�
szaesést, már egy példa nélküli,
4,9%-os globális gazdasági ha
nyatlást prognosztizál: az USA
gazdasága jelenleg 8%-os, míg
az euróövezet 10,2%-os zuha
násnál tart, amit csak 2021-ben
követhet majd visszapattanás.
Az Európai Bizottság júliusban
közzétett Nyári Előrejelzése
egy kicsit kevésbé pesszimista
hangvételű: 8,3%-os visszaesést
jósolnak az Európai Unióban,
míg 8,7%-os csökkenést az
euróövezetben. Ezek a számok
nem egyeznek az Eurostat szá
maival, amelyek szerint az előző
év azonos időszakához képest
az első negyedévben már 3,2%os visszaesés mutatkozik (éves
viszonylatban -2,6%).
Az Unió gazdasága még a
normál üzleti körülmények
visszatérése után is rendkívül
sebezhető lesz, tekintve, hogy
ki van téve a nemzetközi keres
kedelem ingadozásainak. Mivel
a korábbi ciklus alatt a növe
kedéshez a legnagyobb mér
tékben az export járult hozzá,
az exportpiacokon tapasztal
ható lassulás tovább súlyosbít
ja majd a nehézségeket, ame
lyekkel a tagállamok gazdaságai
szembesülnek.

(Forrás: eurofer.eu)
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Munka, család, kert, zene
Tartalmas nyugdíjas éveket tervez
Augusztus 25-én töltötte
a vállalatnál utolsó
munkanapját Németh
Pál, az ISD DUNAFERR
Zrt. sugárvédelmi
szolgálatvezetője.
Akik csak a gyári
munkakapcsolatból
ismerik, talán nem is
tudják, hogy milyen színes,
változatos az életpályája.
Mindehhez pedig kiegyensú
lyozottságot sugalló, derűs sze
mélyiség társul, így egy igazán
kellemes beszélgetés közben
idéztük fel vele az elmúlt évtize
dek történéseit.

Ezt követően értékesítési te
rületen dolgozott egy rövid ide
ig, majd a vasműs érdekeltségű
Computerápia Intézet helyettes
vezetője lett. A cég többek kö
zött egészségügyi állapotfelmé
réssel, alternatív diagnosztiká
val és terápiával foglalkozott,
s időközben Pál reflexológus,
természetgyógyász végzettsé
get is szerzett. 2000-ben azon
ban felszámolták az intézetet,
és ismét a Ferrocontrollhoz ke
rült, radiometrikus mérnök lett

Laboratóriumok Igazgatósága
és a Hideghengermű munkavé
delmi feladatellátásában is részt
vett.

Biztonságos eszközök
2006-tól sugárvédelmi szolgá
latvezetőként dolgozott a válla
latnál. Mint mondja, az embe
rek szemében ez még mindig
kicsit „misztikus” terület. Sokan
vagy félvállról veszik, vagy indo
kolatlanul félnek a sugárzási ár
talomtól, pedig az ipari környe

Katonai pálya
A fiatalos szakember 1959-ben
született, gyermekéveit Sza
badegyházán és Perkátán töl
tötte, majd a középiskolai évek
után a katonai pálya felé vette
az irányt. 1983-ban szerzett hír
adástechnikai mérnöki diplo
mát, majd tisztté avatását köve
tően 13 évig szolgált hivatásos
katonaként. Sárbogárdra került
fiatal tisztként, majd 1985-ben
Mezőfalvára hívták, a Honvéd
Légvédelmi
Rakétaezredhez.
Az akkori legkorszerűbb szovjet
haditechnikát kezelő munkájuk
révén szigorú titoktartás mellett
dolgoztak, többszörös nemzet
biztonsági ellenőrzésen estek át.

Megérkezés a
sugárvédelemhez
A rendszerváltás tájékán dön
tötte el, hogy különböző okok
miatt nem szeretne tovább a
honvédség kötelékében marad
ni, így leszerelt a katonaságtól.
1990-ben első vasműs munka
helyén, a Ferrocontroll Kft.-nél
helyezkedett el tervezőmérnök
ként, majd a városban telekom
munikációs területen dolgozott.
Valószínűleg azt is kevesen tud
ják róla, hogy ő tervezte a 90-es
évek elején a dunaújvárosi ká
beltelevíziós hálózat jelentős ré
szét.
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műnél vannak ionizáló sugár
zást kibocsátó eszközök mérési
célra, de a hegesztési varratvizs
gálatok és a roncsolásmentes
anyagvizsgálatok mérőeszkö
zei is ilyen berendezések. A su
gárvédelmi szolgálat és a radio
metrikus műszerkarbantartás
munkavállalói rendelkeznek a
sugárzás ellenőrzéséhez szük
séges, hitelesített kézi mérőesz
közökkel, amelyekkel például a
rakományokat is ellenőrzik ri
asztás esetén.
2001-ben telepítették a
DUNAFERR-nél a sugárkapu
kat, amelyek kiszűrik a terü
letre érkező rakományokban
az esetleges sugárszennyezett
anyagokat. A vállalat területén
szerencsére nem történt még
sugárforrás sérülésével járó,
egészséget veszélyeztető bal
eset. A sugárvédelmi szakte
rület ellenőrző hatósága 2016
óta az Országos Atomenergia
Hivatal, a feléjük történő adat
szolgáltatás,
engedélykérel
mek, elektronikus ügyintézés,
nyilvántartások, változásjelen
tések, leltárjelentések, a ható
sági ellenőrzések előkészítése is
sok feladatot ad a sugárvédelmi
szakembereknek.

A sokszínű nyugdíjas

az izotópos műszerész csoport
nál. Miután a nyugdíjhoz kö
zeledve az előző sugárvédel
mi szolgálatvezető, Tóth László
egy jól képzett szakembernek
szerette volna átadni szakte
rületét, 2003-ban áthívta he
lyettesének a Munkavédelmi
Főmérnökséghez. Itt további
tanulás következett, Pál 2006ban munkavédelmi szakmér
nöki diplomáját is megszerezte,
és a sugárvédelemmel párhu
zamosan egy ideig az Irányítás,
az Innovációs Igazgatóság, az
Anyagvizsgáló és Kalibráló

zetben használt sugárforrások
teljesen biztonságosak. Folya
matos felügyelet alatt állnak: a
radiometrikus műszerkarban
tartás, a sugárvédelmi szolgálat,
valamint a hatóság is rendszere
sen ellenőrzi a radioaktív anya
gok biztonságos használatát.
Ezek a DUNAFERR-nél java
részt érintés nélküli méréseket
lehetővé tevő mérőeszközök,
többek között vastagságmérők
vagy savkoncentrációt mérő
eszközök a Hideghengerműben,
bunkerszintmérők a Nagyol
vasztóműben. Minden gyártó

Németh Pál tevékenységét a
vállalatnál Kurucz Zoltán su
gárvédelmi szakértő vette át, az
ő helyettese Takács Ferenc lett.
Az „ifjú” nyugdíjas Pál pedig ak
tív éveket tervez a jövőre is. Su
gárvédelmi szakértőként vállal
megbízásokat, tavaly tette le az
ehhez kapcsolódó szakvizsgát.
Három felnőtt gyermeke mellett
van egy ötéves kislánya is, aki fi
atalon tartja. 2004 óta énekel a
Dunaújvárosi
Vegyeskarban,
az együttessel 2014-ben a New
York-i Carnegie Hallban is fel
léptek, illetve egy egyházi zene
karban is énekel és gitározik. A
tartalmas nyugdíjasévek tehát
garantáltak.
Sz. I.

Közérdekű információk

Tájékoztató
az ISD DUNAFERR Társaságcsoport
koronavírus járvány
2. hullámával kapcsolatos megelőzésről
Tisztelt Munkavállalók!
Az elmúlt hetekben a koronavírus járvány 2. hullámának terjedé
sével összefüggésben Magyarországon a hivatalos szerveknél
megjelent információkra, ajánlásokra tekintettel az ISD DUNA
FERR Társaságcsoport újra a megelőzést tartja a legfontosabb
nak. Célunk kifejezetten a járvány okozta kockázatok csökkentése,
amelyben az Önök felelős együttműködése a járvány 2. hulláma so
rán is elengedhetetlen!
Úgy értesültünk, hogy egyre többen vannak, akiknek valamely
családtagja karantén intézkedés alá került, ebben az esetben kér
jük, hogy ne jöjjenek a DUNAFERR területére, egyeztessenek mun
kahelyi vezetőjükkel.
Az áruszállítás céljából érkező gépjárművek vezetői kizárólag vé
dőmaszk és kesztyű használatával léphetnek a gyár területére.
Amennyiben már a munkavégzés helyszínén bármelyik mun
kavállaló lázasnak, vagy rosszul érzi magát úgy az üzemi men
tőszolgálat az ilyen esetekre kidolgozott eljárási rend szerint
intézkedik.

A kultúrterembe néhány napon belül visszaépítjük a vészhelyze
ti tartózkodót, ahol extrém járványhelyzet idején is képesek leszünk
olyan elszigetelt közeget biztosítani, mely megvédheti a legkritiku
sabb területeken a gyár működésének fenntartását.
A fentieken túlmenően a társaság azonnali hatállyal felfüg
geszti területén a gyárlátogatásokat és minden egyéb közösségi
programot.
A kockázatok megelőzésére való odafigyeléssel, a javaslatok be
tartásával, fegyelmezettséggel a járványhelyzet veszélyei mérsékel
hetőek, ezért javasoljuk az alábbi ajánlások követését:
– Rendszeresen szappannal mosson kezet, különösen étkezés
előtt, után, de köhögés, tüsszentés vagy WC-használat után
is. A munkáltató továbbra is biztosítani fog kézfertőtlenítőket
valamennyi kapunál és a kijelölt munkahelyi területeken.
– Rendszeresen tisztítsa azokat a felületeket, amiket gyakran
megérintenek.
– Aki betegnek érzi magát, pl. köhög, tüsszög, levert, láz nélküli
hurutos panaszai vannak, forduljon orvoshoz, kerülje a kö
zösséget.
– Védőmaszk és kesztyű viselése ajánlott.
– Lehetőleg tartson 1,5 m távolságot, kerülje a tömeget.
– Értekezleteket, csoportos megbeszéléseket lehetőség szerint
maximum 2-3 fő részvételével, a kellő távolság megtartásával,
maszkban folytassanak csak le.
– Lehetőség szerint a megszokott üdvözlési formákat kerüljék.
– Használják a beszerzésre került kapuk melletti szemeteseket,
melyek a biológiai veszélyes hulladék elhelyezésére szolgál
nak.
– Javasoljuk, hogy a faliújságokra és egyéb más helyekre kihe
lyezett biztonsági előírásokra és az Üzemi Mentőszolgálat
működésére vonatkozó felhívásokat figyelmesen olvassák el.
– 2020. szeptember 7-től fokozatosan leállításra kerülnek az
épületekben a személyek szállítását biztosító liftek.
A koronavírus járvány 1. szakaszában sikeresen védekeztünk és
elkerültük a vírus terjedését a DUNAFERR területén. A gyár folya
matos működésének fenntartása érdekében kérjük, hogy most a 2.
hullámban is nagy körültekintéssel, a fenti ajánlások betartásával és
felelősséggel járjunk el mindannyian.
Az elkövetkezendő időszakban tájékoztatni fogjuk Önöket a jár
ványhelyzet miatti további feladatokról.
Dunaújváros, 2020.09.04.

ISD DUNAFERR Zrt.
Dr. Sevcsik Mónika
RMS és HR igazgató
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A Hatvany család és a DUNAFERR
Tudatosan építi pályáját a negyedik generáció
Dunaújvárosban egyáltalán
nem ritka, hogy egy-egy
család több generációja
is a Vasműben dolgozott,
onnan is mentek nyugdíjba.
Valamennyiük története
egyedi, s valahol mégis
hasonlóak.

szerintem érdemes – zártuk le a
vasműs kötődésről szóló beszél
getést, majd szó esett a gyáron
kívüli életükről is, hétvégi ebé
dekről, családi összefogásról.
Számomra a Hatvany család
különlegessége, hogy amikor a
gyárban dolgozók átlagéletkora
közelíti az ötvenet, náluk a fia
talok a pályájuk elején döntöt
tek az acélipari cég mellett.

Apák
Hatvany Attilával a Lemez
alakítóműben
beszélgettem.
Elé
be ment kérdéseimnek, és
nagyapját, Hatvany Lajost em
lítette:
– Édesapám édesapja, Hat
vany Lajos Budapestről jött
a Vasműbe, tizenöt éven át a
Szállítómű osztályvezetője volt,
onnan is ment rokkantnyugdíj
ba. Édesapám, Hatvany Lajos
mezőgazdasági szakiskolát vég
zett, 1961. január 17-én kezdett
dolgozni a Szállítóműnél tola
tásvezetőként, majd harminc
három év múlva onnan ment
nyugdíjba. Édesanyám, Meister
Rozália a Kokszoló szénelőké
szítő szénsoráról harmincöt év
munka után ment nyugdíjba. Én
már itt születtem a városban.
Családi fotó kerül elő, há
rom fiúval. Kiderül, hogy test
véreivel mindhárman építőipari
szakmát tanultak. Attila ács-áll
ványozóként az egykori 26. sz.
Építőipari Vállalatnál kezdett,
majd a rendszerváltás első éve
iben váltott:
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Fiúk
Egy régi május elsején

–
A szüleim példáján azt
láttam, hogy a Vasműben biztos
a kereset. Anyuék mindketten
füstös, poros helyen dolgoztak
tizenkettő-huszonnégy, tizen
kettő-negyvennyolc órás mun
karendben. Olykor emleget
ték, mennyi szappant el kellett
mosakodniuk a fürdőben, hogy
tisztán jöjjenek haza. Nyilván
nem ez volt a vonzó benne, de
a városban ez volt a legbizto
sabb munkahely. Sikerült '91ben fegyveres biztonsági őrként
munkát kapnom a gyárban, és
tizenkilenc évet töltöttem azon
a munkahelyen. Kiváló dol
gozó lettem '95-ben, támoga
tást kaptam lakásvásárláshoz.
Közben elvégeztem a középfo
kú üzemrendészeti és őrségpa
rancsnoki iskolát. Amikor meg

szűnt a fegyvereres őrség, a köz
ponti beszerzéshez kerültem. A
profilüzembe Pálfy Tibor hívott
targoncásnak. Jelenleg a kikötői
profilraktárban szállításirányító
vagyok. Ha nincs hajórakodás,
itt fent dolgozom – beszélt vas
műs éveiről.
Kiváló Dolgozó kitünte
tést kapott jelenlegi munkahe
lyén is, 2017-ben. Megjegyezte,
hogy két éve testvérét, Hatvany
Lajost is a DUNAFERR-hez csá
bította, a kikötőben talált mun
kát. Felesége az egészségügyben,
pontosabban a Synlab Hungary
Kft. laborjában szakasszisztens
ként dolgozik. Jól jön ez, ha vér
vételhez kell egy kis protek
ció… Attila röviden mesélt spor
tolói múltjáról is: valamikor a
Kohásznál és a Videoton csapa
tában focizott, még ifiválogatott
is volt. S hogy miért hagyta ott a
reményt keltő pályát?
– Megszületett a három fiam,
és a család az első, ahogy a szü
leimtől láttam – jegyezte meg,
majd a fiúkra terelődött a szó.
– Attila, a legidősebb, mér
nök a Meleghengerműben,
Gergő ugyanott automatizálá
si technikus. A harmadik fiam,
Zsolt a Hankook gyárában ta
lálta meg az útját. Büszke va
gyok rá, hogy két fiam itt, a
DUNAFERR-nél
dolgozik.
Szeretném, ha még az unoká
im is ide jöhetnének majd, mert

Hatvany Gergely, a középső fiú
ipari automatizálást tanult a
Dunaferr középiskolában, ott
szerezte meg technikusi okleve
lét is 2008 júliusában:
– Adtam magamnak egy
utolsó vakációt, így augusztus
ban kezdtem el dolgozni a
DUNAFERR erőgépjavítójában.
Nagyon jó volt, megismerhet
tem a nagy gépek, járművek vil
lamos rendszereit. Úgy hozta a
sors, hogy rövidesen bekerül

hettem a Meleghengermű au
tomatizálási csoportjába. Itt ré
szese lehettem egy nagyberuhá
zásnak. Munkámért 2016-ban
kitüntetést kaptam. Rá egy évre
felkértek, segítsem ki a műsza
kos kollégákat, ahol jól jöttek a
beruházáson szerzett tapaszta
latok – foglalta össze röviden
dunaferres éveit.
Felvetettem, hogy automa
tizálási szakemberként számos
lehetősége adódhatna másutt is:
– Tősgyökeres dunaújváro
siként elsősorban a városban
szerettem volna munkát talál
ni. Automatizálási technikus
ként mindent látni és érte

Közérdekű információk
tudtam elkezdeni mérnöki pá
lyámat. A röplabda mellett vál
laltam a három műszakot, majd
2014-ben abbahagytam a ver
senyszerű sportolást. Itt játszot
tam a DUNAFERR SE csapatá
ban, de a három műszakos mun
karendet és az élsportot egyre
nehezebb volt összehangolni, to
vábbá megváltoztak a csapat cél
jai, körülményei, én pedig a ta
nulást, az angol nyelvvizsgát vá
lasztottam. Nem titok, hogy dip
lomával a zsebemben már jár
tam állásinterjúkra, próbáltam
továbblépni az első munkahely
ről. Körülnéztem, Budapesten,
Székesfehérváron, de nem talál

A Hatvany család egy ballagáson

ni szeretnék a villamos üzem
ben. Itt mindig van tanulniva
ló a technológiáról, gépészetről,
számítástechnikáról, villamos
ságról. Nagyszerű mérnökök
mellett dolgozhatok, sokat pro
fitálhatok az ő tudásukból is.
A DUNAFERR-ben a jól be
vált, ötvenéves technikák mel
lett megtalálhatók a legújabb
csúcstechnológiák is. Fiatal va
gyok, jól érzem magam a har
minc-negyven éves munkatár
saim között. Tervezem a tovább
tanulást. Szerencsésnek érzem
magam, mert olyan főnököm
van, aki hagy kibontakozni. Úgy
gondolom, aki teszi a dolgát, an
nak megnyílnak a kapuk – ér
velt. Folyamatos műszakról, ön
állóságról, sportról folytattuk a
szót. Hangsúlyozta, hogy amatőr
labdarúgóként a rácalmási keret
ben erősítik egymást csapattár
saival, és kispályán játszik még
a Széchenyi Pékség csapatában
is, ahol céljuk az másodosztály
ba jutás.
Hatvany Attila, a legidő
sebb fiú technológiai fejlesztő
mérnök a Meleghengerműben.
Élvonalbeli röplabdásként vá
lasztotta első munkahelyének
a DUNAFERR-t. Felnőtt játé
kosként nyolc évet töltött a pá
lyán, éveken át csapatkapitány
ként játszott. Magyar bajnok
ságok, kupák dobogós helyezé
seit sorolta fel. Kereshetett vol
na a sporthoz kapcsolódó pályát
is, de a karrierjét más területen
képzelte el a Vasműben:

Családi relikviák

– Megbízható cégnek ismer
tem meg a DUNAFERR-t a csa
ládi ebédeken a szülők beszél
getéséből. Amikor 2012-ben vé
geztem a főiskolán, minél előbb
el akartam kezdeni dolgoz
ni. Egy barátom szólt, hogy a
Meleghengerműben keresnek
hengerészt technikusi végzett
séggel. Érdekesnek tűnt a keze
lőpultról, monitorok előtt irá
nyítani a hengerlést. Sajnos a
nyelvvizsga hiánya miatt nem

tam számomra megfelelő kez
dő mérnöki állást, illetve jöve
delmezőbb kereseti lehetőséget,
a Dunai Vasműnél. A munka
erő-kölcsönzőtől öt év után át
vettek vasműs állományba, há
rom és fél éve a technológiai osz
tályon fejlesztőmérnökként dol
gozom. Jelenleg én vagyok a leg
fiatalabb mérnök az osztályon,
így van lehetőségem elsajátítani
a tengernyi szaktudást idősebb
mérnök kollégáimtól. Elégedett
vagyok a környezetemmel, nagy
szerű a főnököm, a munkatár
saimmal is jó csapatot alkotunk
– érvelt pályaválasztása mellett,
majd hozzátette:
– A hétvégi családi ebéde
ken csak ritkán kerül szóba a
Vasmű, nem szeretünk otthon
munkáról beszélni. Édesapám
említi csak néha, hogy egyre ke
vesebben vannak, emiatt többet
kell túlóráznia…
K. É.

Tisztelt Pénztártagok!
A Gyöngyház Önkéntes Nyug
díjpénztár 2020. szeptember
3-án megtartotta rendkívüli
küldöttközgyűlését.
Az Igazgatótanács a 2020/13.
számú (2020.05.11.) határozatá
ban úgy döntött, hogy a veszély
helyzet során a személy- és va
gyonegyesítő szervezetek mű
ködésére vonatkozó eltérő ren
delkezésekről szóló 102/2020.
(IV.10.) Korm. rendelet szerint
biztosított jogkörével élve, a
2019. évi beszámoló elfogadásá
ról és az Üzleti jelentésről az EB
támogató véleményének isme
retében dönt.
A Pénztár az Igazgatótanács
2020/19.sz. (2020.06.06.) és a
2020/20.sz. (2020.06.06.) ha
tározataival a 2019. évi beszá
moló elfogadásáról meghozott
döntését a jogszabály által elő
írt határidőben jóváhagyásra a
küldöttközgyűlés elé terjesztet
te. A 2019. évi beszámoló meg
található a Pénztár honlapján
(www.gyongyhaznyp.hu).
Majd a küldöttközgyűlés
küldöttei megválasztották a
Pénztár új könyvvizsgálóját, mi
vel az eddigi könyvvizsgáló jog
szabály által megengedett, leg
feljebb 5 éves megbízása lejárt.
Végezetül a Pénztár vagyon
kezelői tájékoztatták küldötte
inket 2020 rendkívüli pénzpia
ci helyzetéről. A prezentációk
megtekinthetők a Pénztár hon
lapján (www.gyongyhaznyp.hu).
Gyöngyház Önkéntes
Nyugdíjpénztár
2020. szeptember 11

aktuális

Látnivalók a Dunántúlon
Dombok, tavak, kastélyok
Bár a nyarat magunk
mögött hagytuk, az ősz is
számos lehetőséget kínál a
természetjárásra, a szabad
levegőn, napsütésben
eltöltött órákra. Németh
Zsolt fotós kollégánk
is megcsodálta már
Magyarország megannyi
szép táját, képeivel kedvet
csinálva mindannyiunknak
ahhoz, hogy felfedezzük
Fejér megye és a
Dunántúl néhány érdekes
látnivalóját.
Az Alföld és a Dunántúli-domb
ság találkozásánál, a decsi sző
lőhegyen található a Takler Bor
birtok. Az 1920-as években
épült ősi sárközi tanya sokáig
romosan állt, várva, hogy vala
mikor visszakapja egykori jelle
gét, mígnem 2002-ben vissza
kapta és egyben megalapozta a
borbirtok további épülését, szé
pülését. A 2015 tavaszán meg
nyílt Takler Kúria épületében
a múlt tisztelete, igényessége,
részletgazdagsága egyesül a mai
kor adta lehetőségekkel. Túra
helyszínként a borbirtok terüle
te pazar kilátást biztosít a Sár
köz színpompás vidékére, és
remek borai, stílusos étterme,
valamint elegáns hotelrészlege
révén egy kellemes, borozgatós
hétvége eltöltésére is kiváló.
***
A grábóci szerb ortodox ko
lostor és templom (szerbül:

Szekszárd, Takler-kúria
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vá 1580-ban érkeztek ortodox
szerb szerzetesek. Patakon át
ívelő kőhíd vezet az évszáza
dok során többször átépített ko
lostorhoz. Attól jobbra látható a
kútház, míg keletre emelkedik
a templom. A templom beren
dezése a 18. századi magyaror
szági ortodox egyházművészet
különleges értékű alkotása, fa
lait csodálatos freskók borítják,
legfőbb dísze az ikonosztáz. A
templom és kolostor általában
10 és 15 óra között látogatható,
de érdemes telefonon előre je
lezni az érkezésünket.
***
Az adonyi komp túloldali állo
másának közelében, a Duna ár
terében, fűvel borított, erdő
sávval szegélyezett területen
található Lóréven egy igazi kis
építészeti kincs, a Zichy-kápol
na. A kápolnához az 1848/49es forradalom és szabadságharc
egyik kevésbé ismert esemé
nye kötődik, az épületet a Habs
burg császári család emeltette a
szabadságharc egyetlen főran
gú áldozata, az e helyen kivég
zett gróf Zichy Ödön emlékére.
A műemlék épületet 2000-ben
újították fel, sokáig elhagyatot
tan állt, de napjainkban az ön
kormányzat a ráckevei római

Grábóc, szerb ortodox kolostor

Manastir Grabovac) a Tolna
megyei Völgység egyik „világtól
elzárt”, erdővel borított dom
bok között megbújó kisközségé
ben, Grábócon található, aho

Lórév, Zichy kápolna

templom, valamint a templom
körüli kerítőfal. Jelenleg a késő
gótikus templom maradványai
láthatóak a török kori átépítések
nyomaival, a korábbi épületek a
föld alatt rejtőznek.
***
Magyarország egyik legszebb
nemesi rezidenciája a marton
vásári Brunszvik-kastély. A neo
gótikus stílusú épületegyüttes és
varázslatos angolparkja igazán
különleges látványosság. Idén

is őrzik, amelyeket a híres zene
szerző, Beethoven írt Brunszvik
Jozefinnek, akihez minden bi
zonnyal gyengéd szálak fűzték.
***
A Velencei-tó Magyarország har
madik legnagyobb természetes
tava, a nyári szezonban hazánk
legkedveltebb
üdülőhelyeinek
egyike, míg az őszi időszakban
népszerű túrahelyszín lehet. A
part menti településeken számos
látnivalót, természeti és kultu

Pákozd, Ingókövek

katolikus egyházközséggel kö
zösen gondoskodik a működte
téséről. Havonta egyszer szent
misét tartanak, és egy állandó
kiállítást is berendeztek, amely
a forradalom idejéből és a falu
helytörténetéről mutat be do
kumentumokat.
***
A „magyar Stonehenge” néven
is emlegetett Pákozdi Ingókövek
természetvédelmi terület a Ve
lencei-hegységben, Magyaror
szág egyetlen gránit alapkőzetű
hegységében található, és mint
ilyen, az ország földtani érte
lemben vett legöregebb tájegy
sége. Pákozd községtől északra,
a Sárhegy legmagasabb pont
ján és a közeli területen a gránit
kisebb-nagyobb sziklacsopor
tokat alkot, amelyek jellegze
tes alakjukat a szél és az esővíz
együttes hatásának köszönhe

tik. A felszín mállása folytán a
gránittömbök sarkai legömbö
lyödtek, a tömbök elváltak egy
mástól és sajátos képződmé
nyek az ún. „ingókövek” jöttek
létre. Egyes tömbök élükkel tá
maszkodnak csupán a sziklára,
amelyen kimozdulhatnak anél
kül, hogy eldőlnének. Ezen alak
zatok legszebb példányait őrzi a
természetvédelmi terület.
***
Mecseknádasd legkorábbi em
lítése 1235-ből, II. Endre ado
mányleveléből ismert. A falu
fölötti dombon található a Sch
lossberg-templomrom. A ro
mok egy XIV. századi, eredeti
leg háromhajós templom, majd
később századok során erődít
ménnyé átalakított épület rom
jai. A templom és az erődítés
feltárása során felszínre került
a többször átépített plébánia

Martonvásár, Brunszvik kastély

Gárdony, Velencei-tó

Mecseknádasd, Schlossberg-templomrom

júniusban átadták a felújított
Beethoven Emlékmúzeumot is
a kastély területén, megújult a
Brunszvik-kert és létrejött az
Agroverzum Tudományos Él
ményközpont. A frissen fel
újított emlékmúzeumban két
szeresére bővült a látogatótér,
amelyben egy zenei foglalkozta
tót is kialakítottak, ahol kamara
koncerteket is rendeznek majd.
A 70 hektáros angolkert a tó
val csodálatos sétaútvonalakat
kínál ősszel, a múzeumban pe
dig azokat a szerelmes leveleket

rális érdekességet lehet felkeres
ni. Ilyen többek között Agárdon
a Gárdonyi Géza Emlékház, a
termálfürdő vagy a Chernel Ist
ván Madárvárta. Érdemes ellá
togatni a dinnyési várparkba, a
kápolnásnyéki Vörösmarty Mi
hály Emlékmúzeumba, vagy a pá
kozdi Katonai Emlékparkba is.
Pákozd és Sukoró között az An
gelika-forrás, Sukorón a Bencehegyi kilátó is várja a turistákat. A
tó körül kiépített kerékpárút re
mek biciklitúrákra is lehetőséget
kínál.
Sz. I.
2020. szeptember 13
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Intrika, félreértés,
elhallgatás
Kommunikációs zavarok
	a személyközi kapcsolatokban
A kommunikáció során
információtorzulásról
beszélünk az információ
akaratlan változásakor.
Szándékosság
esetén találkozunk
információtorzítással,
ennek tipikus esetei a
rágalom és az intrika.
Kevesebbet foglalkozunk
az információvesztés
kérdéseivel, annál többet
a dezinformáció káros
hatásaival, például a
közösségi média felületein.
Az információtorzulás okaként
gyakorta előfordul, hogy a be
fogadó személy félreért valamit.
Elképzelhető, hogy az informá
ció nyelve/kódja a két félnél kü
lönbözik, de az üzenet is lehet
bonyolult, két- vagy többértel
mű. A torzulás oka lehet figyel
mi kapacitásunk korlátozott
jellege is. Nemcsak véletlen, ha
nem szándékos torzítások is fe
nyegetik az átadott információt,
aminek hátterében érdekek és
érzelmek állnak.
Kommunikációs
zavarok
adódhatnak az elvárások meg
sértéséből, az elhallgatásból,
hazugságból vagy túlzott ki
tárulkozásból. A kommuniká
ció sikerességét nagymérték
ben befolyásolja az egyén ér
zelmi állapota, a kommuniká
ciós partnerről szerzett előzetes
tudása, a kölcsönös bizalom, a
megértés és az érzelmi kötődés.
A verbális (szóbeli) infor
máció rendkívül sérülékeny, a
többszörösen átadott informá
ció lerövidülhet vagy elferdül
het. Az információáramlás tor
zulására épült az egyik vállala
ti rendezvényen elhangzott hu
moros hozzászólás, amelynek
mottójául „A gyors, hatékony,
jól végzett munka alapja a pon
tos információ” állítás szolgált.
„Az
ügyvezető
igazgató
mondja a műszaki igazgatónak:
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– Holnap 8 órakor napfogyat
kozás lesz, tehát olyasvalami,
ami nem látható minden nap.
Intézkedj, hogy a dolgozók ün
neplő ruhában jelenjenek meg.
E ritka jelenséget magam fo
gom megmagyarázni. Ha esik,
a jelenséget nem láthatjuk jól. A
dolgozók ez esetben az étterem
be menjenek.
A műszaki igazgató a főmér
nökhöz továbbítja az informá
ciót: – Az ügyvezető utasításá
ra holnap 8-kor napfogyatkozás
lesz. Ha esik, a jelenséget ünnep
lő ruhában nem láthatjuk jól.
Ebben az esetben a nap eltűné
sét az étteremben végezzük el. Ez
tehát olyasmi, ami nem látható
minden nap.
A főmérnök a főosztályveze
tőnek adja tovább a hírt: - Az
ügyvezető utasítására holnap
8-kor végbemegy a nap eltűné
se az étteremben. Az ügyveze
tő utasítást ad, hogy essen az
eső. Tehát olyasvalami lesz, ami
nem látható minden nap.
A főosztályvezető az üzemve
zetőnek: – Ha holnap reggel az
étteremben esik, akkor olyasva
lami lesz, amit nem láthatunk
minden nap. 8 órakor eltűnik az
ügyvezető ünneplő ruhában.
Végül az üzemvezető a dol
gozóknak: – Emberek! Holnap
8-kor el fog tűnni az ügyveze
tő. Kár, hogy ezt nem láthatjuk
minden nap.”
A tréfát félretéve, nem vé
letlen, hogy a vállalatok nagy
hangsúlyt fektetnek a szerve
zeti belső kommunikáció haté
kony működtetésére, amelynek
eszközei között találjuk az írás
ba foglalt tájékoztatókat, köz
leményeket, utasításokat, sza
bályzatokat. Továbbá, nem el
hanyagolható
kommunikáci
ós eszköz az üzemi lap, amely
egyéb témák mellett a vállalat
vezetés üzeneteit juttatja el a
munkavállalókhoz.
Szente Tünde

Három érem
a Sárkányhajó
Fesztiválról
Hosszú szünet után versenyeztek újra
A Magyar Sárkányhajó
Szövetség támogatásával
szeptember 5-én
megrendezésre kerülhetett
az idei év első sárkányhajó
fesztiválja Szegeden. A
versenyen 33 különböző
egység mérte össze
az erejét rövid távon a
vegyes (nemek 50-50%-os
arányban), a női és open,
valamint a 2000 méteren
open kategóriában.
A Dragon Steel SE 16 indu
ló egység közül harmadik lett
az első időmérő rangsorban,
így a legjobbak közé jutott to
vább. A középfutam győztese
ként a nagydöntőbe verekedték
be magunkat, majd a nagydön
tő mindkét futamában máso
diknak értek célba, így a megér
demelt ezüstérmet harcolták ki.
A női hajójuk is kiválóan szere
pelt, a közelmúltban új tagokkal

bővült legénység a tavalyi győz
test megelőzve a csapat máso
dik ezüstérmét vehette át. Az
open kategória 2000 méteres
futamaiban 12 induló állt a rajt
hoz, itt az összesített 3. helyet
sikerült megszerezniük kitar
tó küzdelemmel, nagyon szép
összmunkával.

A versenyzők névsora:
Balczó Edit, Bárdos Helga, Bé
nyi Andrásné, Bíró Andrea, Biró
Vivien, Csépai Pál, dr. Rubics
László, Gál-Bery Tünde, Gálné
Sárközi Éva, Guld Lívia, Hallas
János, Illés Zsolt, Kótai Ferenc,
Koszi Ferenc, Kricskovics Fe
renc, Krúzs Gabriella, Laka
tos Adél, Lakatos Enikő, Nyí
ri Andrea, Pipa Károly, Ruffing
Gyöngyi, Szabó Csilla, Szat
mári D. Csaba, Tiringer Márk,
Tóth Edit, Tóth Gergely, Vércse
Edit, Wágner Luca és WágnerŐsz Zita.

Kiss Balázs az élvonalban
Olvas és maketteket gyárt, amikor nem evez
Kiváló időszakot tudhat
maga mögött Kiss Balázs,
a Dunaferr SE 1995-ös,
dunaújvárosi születésű
kenusa. Augusztusban
a szolnoki országos
bajnokságon
C-1 500 méteren,
C-4 vegyes 500 méteren,
és az olimpiai számban,
C-1 1000 méteren is
aranyérmet, míg C-2
200 méteren bronzérmet
szerzett. Ezzel csattanós
választ adott mindenkinek,
aki egyetlen percre
is kétségbe vonta a
tehetségét.
Pedig a kezdetek még nem lát
tatták a majdani sikereket.
– Kisdiákként
tornáztam,
a
Vasváriba
jár
tam, edzőm Pa
prika Jenő volt,
majd amikor a
férfi torna szüne
telt, a kézilabdát is kipróbáltam
kisebb-nagyobb sikerekkel –
meséli Balázs. – De egyik sem
hozott számomra igazi sikerél
ményt. Aztán egyszer, amikor
kiöntött a Duna, az akkor már
kenus osztálytársaim elcsaltak
megnézni, és köztük ragadtam.
Ennek tizenöt éve.
Eztán Hubik András vet
te nevelőedzőként szárnyai
alá az ifjú sportolót, és az évek
alatt versenyzőt faragott belő
le. Később – egy kisebb kitérőt
kivéve – Molnár Gergely foly
tatta a munkát Balázzsal, ma is
együtt dolgoznak.
– Mi fogta meg a sport
ágban? Mit talált szépnek a
kenuzásban?
– A szabadság érzése.
Amikor a szabadban van az em
ber, nagyon szép dolgoknak le
het a részese. Az élővizeken, a
fák között evezni különleges él
mény. Sportolóként pedig be
utazhatjuk az országot, sze
rencsésebb esetben a világot.

Persze, örök emlékek az edzőtá
borok is.
Balázs számára azonban
nem volt diadalmenet napja
ink sikereiig eljutni, minde
nért keményen megdolgozott.
Természetesen akadtak fon
tos mérföldkövek a pályafutá
sa során.
– 2012-ben, az ifi Európai
Olimpiai Reménységek Ver
senyén lettem 1000 méteren
negyedik, egy jó versenyzéssel.
Ezt követően a jók közé tartoz
tam, de nem voltam kiemelke
dő. Majd 2016-ban a riói olim
piára készülő Hajdu Jonatánnal
edzhettem, versenyezhettem,
de nem sikerült kiemelkedő
eredményt elérnem, ezért át
kellett gondolnom, hogy ha ezt
komolyan akarom folytatni, ak
kor mindent alá kell rendelnem
a sportnak. Ekkor kezdtem el a
sporttal, mint hivatással foglal
kozni. Rátaláltam a coachomra,
Szabó Emmára, akivel ma is
együtt dolgozunk. Az ő segít
ségével elkezdtem újra az ala
poktól építkezni. A jobb ered
mények érdekében kiegészítet
tem az edzéseimet kettlebellel,
saját testsúlyos edzésekkel, jó
gával, core izomzatfejlesztés
sel és még sok-sok mással. Ezek
másfajta szemléletet nyújtot
tak, ráadásul az étkezésre, a
táplálékkiegészítésre is elkezd
tem egyre nagyobb hangsúlyt
fektetni. Mindennek a gyü

mölcse 2018-ban érett be, ami
kor megnyertük 1000 méte
ren párosban (Dóri Bencével) és
egyesben is az U23-as magyar
bajnokságot.
– Melyek a további célok,
perspektívák?
– Tavaly az 1000 méter párost
nyertem meg itthon, de egy ko
moly betegség miatt nem tudtam
elindulni a kvalifikációs bajnok
ságon. Ekkoriban sok negatív ha
tás ért, de Molnár Gergő edzőm
mel megtaláltuk a közös hangot,
és nagy küzdelmek árán sikerült
elérni a kitűzött célokat. Most az
álmom az 1000 méter egyesben
a pótkvalifikáción való indulás
és a kvótaszerzés. Aztán ha ez si
kerül, akkor tovább álmodom az
olimpiáig…
– Melyek az erősségei a sport
ban és a magánéletben?
– Sokszínű sportolónak tar
tom magam. Mindig igyekszem
újdonságokat belevinni az edzé
sekbe is, hogy megtörjem a mo
notonitást. Ezenkívül is kere
sem a változatosságot. Nem sze
retek megragadni egy szinten,
szeretek tisztában lenni a hibá
immal, hogy ki tudjam küszö
bölni azokat. De a legnagyobb
erősségem a kitartásom és az
akaratom. Hosszú és nehéz utat
jártam be, míg idáig eljutottam,
nemcsak a vízen, hanem a szá
razföldön is.
–
Miben lenne jó még
fejlődni?

– Viszonylag alacsony a
frekvenciám, a csapásszámom,
a robbanékonyságom, ebben
nem ártana fejlődnöm. Az
1000 méter jó állóképességet
is követel. Mindenben lehet ja
vulnom és kell is még.
– Hogyan lazít, mi kapcsol
ja ki?
– Ebben szerencsés vagyok,
mert nem kell sok minden,
hogy kikapcsoljak. Ha hagy
nak otthon elfeküdni és olvas
ni, az már önmagában ella
zít. De a jógázás is kikapcsol,
a felszabadultság érzetét adja.
Szoktam makettezni is, kisebb
műanyag repülőket, hajókat
készítek. Próbálom igényesen
elkészíteni ezeket a kis jármű
veket. Szóval, van mivel leköt
nöm magam...
S hogy miket olvas?
– Könyvekben az ezoteri
kus, spirituális ismeretekkel
foglalkozó tartalmak kötnek le
leginkább.
– Mivel foglalkozna szívesen
a sportpályafutása után?
– Gyermekkorom óta érde
kel a tűzoltó hivatás, de a hi
vatásos, vagy a tartalékos ka
tonaság is vonzó a számom
ra. Emellett még sportolnék
is, amíg erőm engedi. Egy tel
jesen más terület is érdekel, a
lakberendezés. Majd meglát
juk, merre visz az utam.
– A családalapítás szóba
jött-e már?
– Nemrég összeköltöztünk
a barátnőmmel, a vízilabdá
zó Huszti Vandával. Együtt
bontogatjuk a szárnyainkat.
Nagyon előre nem tervezünk,
inkább élvezzük a közös éle
tünket. Egyelőre a sportpálya
futásunk az első, mindent en
nek rendelünk alá. Mivel csa
ládi házban nőttem fel, ezért
a jövőben is szeretnénk majd
egy saját kis kertes házban
élni, mert ez a szabadságérze
tet jelenti számunkra.
Szóládi Zoltán
2020. szeptember 15

hírek

Nőnek lenni jó!

Befejeződött az ISD DUNAFERR Zrt. 150 ezer köbméter hasznos
tárolókapacitással rendelkező, II. számú gáztartályának
rekonstrukciója, amely a tavalyi év elején kezdődött meg. Mint
arról lapunkban már korábban beszámoltunk, a rekonstrukció
gyakorlatilag a gáztartály minden részegységét érintette.
A külső korrózióvédelmi felületkezelés befejeztével, néhány napja
eredeti, jellegzetes „kockás” mintázatát is visszakapta a tartály.
A létesítmény használatba vételi engedélyezési eljárása folyamatban
van, remélhetőleg néhány héten belül lezárul, és ezt követően
visszakapcsolható lesz a gázrendszerbe a stratégiai fontosságú
berendezés.

Véradás
A dunaújvárosi véradás egyik
fő bázisa hagyományosan az
ISD DUNAFERR, ahol leg
közelebb szeptember 17-én
az Acélműben szerveznek
zárt véradást 6.30-11 óráig. A
szervezők kérik a véradókat,
hogy fényképes igazolványt és
tajkártyát vigyenek magukkal.

Fontos információk
Üzemi mentők: 4-104
Mobiltelefonról:

06 (20) 883-4-104
Üzemi tűzoltóság: 4-410
Központi diszpécser: 13-11
Biztonsági Igazgatóság
diszpécserközpont:

26-07, 11-79
Tudakozó: 9

Jó ideje sikerrel fut az Arany
hordó Étterem télikertjében
Szente Tünde szociológus, la
punk korábbi főszerkesztőjé
nek pódiumbeszélgetés-soro
zata, „Nőnek lenni jó!” címmel.
Szeptember 8-án egy ikoni
kus kiadvány volt az est fő té
mája. A DUNAFERR-csoport
alapításának 50. évfordulójára
megjelent (N)ŐK című kötet
re közösen emlékeztek vissza a
résztvevők: a könyv szerkesztő
je, lapunk jelenlegi főszerkesz
tője, Szilágyi Irén, valamint a
szereplők és a szerzők. Az igé

nyes kivitelű, Cyránski Mária
szobrászművész alkotásaival il
lusztrált, szépirodalmi idéze
tekkel és publicisztikai írásokkal
gazdagított portrékötet alko
tói meghitt, őszinte beszélge
tésben idézték fel, hogy kinek
milyen változások történtek az
életében az elmúlt két évtized
ben. Az értékteremtő könyv an
nak idején a Dunatáj Kiadói Kft.
gondozásában látott napvilágot,
szereplői között számos nyugdí
jas, vagy ma is aktív dunaferres
hölgykollégánk is megtalálható.
(Fotó: Marosi László)

Művészek elismerése
A városépítés kezdeteinek 70. év
fordulójára időzített Belátások
című, a dunaújvárosi képző- és
iparművészek alkotásaiból ren
dezett kiállítás a Kortárs Művé
szeti Intézetben szeptember első
hetében véget ért. A seregszem
le hagyománya 1966 nyaráig ve
zethető vissza, amikor a városban
élő és alkotó művészek első ízben
mutatták be munkáikat a Kiállí
tási Teremben, amely aztán év
ről évre, fokozatosan vált a város
művészeti életének központjává.
A Belátások ünnepi záróesemé
nyén Pintér Tamás polgármester
átadta a nagyszabású csoportos
tárlat legjobbjainak járó díjakat.
A Dunaújvárosi Tárlat idei díja
zottjairól háromtagú szakértő bi
zottság döntött.
A seregszemle fődíjként
is értelmezhető elismerését,

vagyis Dunaújváros Ön
kor
mányzatának díját Keserue Zsolt
képzőművész (képünkön jobb
ra) vehette át. A Dunaújvárosi
Művészetért Ala
pítvány alko
tói díját Móder Rezső képzőmű
vésznek ítélte a zsűri. Az alapít
vány „Legígéretesebb fiatal al

kotó” díját Csiki Emese képző
művész érdemelte ki. A zsűri a
díjazott alkotók/művek mellett
kiemelkedőnek tartotta Tábori
Csaba grafikusművész kiállított
alkotásait is.
(Forrás: dunaujvaros.hu)
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