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Egy „felemás” tanév zárul idén

Jól vizsgázott az EIR-rendszer

Tavaly ősszel és idén tavasszal hosszú hónapokon át digitális rendszerben folyt az oktatás a DSZC Dunaferr-középiskolában is. A nehézségek ellenére az érettségi és szakmai
vizsgák sikeresen lezajlottak, tanulmányi sikerek is születtek, és dinamikusan növekedtek az intézményben a beiskolázási mutatók.

A közelmúltban került sor a vállalat Energiagazdálkodási
Irányítási Rendszerének külső auditjára. Május 31-e és június 2-a között a Det Norske Veritas (DNV) auditorai végezték el az ISD DUNAFERR Zrt. EIR-rendszerének periodikus
auditját, ami sikeresen, a tanúsítvány meghosszabbításával
zárult.

2. oldal

Befejeződött a II. számú gáztartó
rekonstrukciója

6. oldal

Kalandozások Észak-Magyarországon

Az ISD DUNAFERR Zrt. II. számú gáztartójának teljes felújítása 2019-ben kezdődött meg, és a hosszas rekonstrukciós időszak után a létesítmény idén januárban kapta meg a
használatba vételi engedélyt. Újbóli üzembe állítása jelentős megtakarítást eredményez a vállalat számára.

Itt a nyár, és a pandémia miatt bevezetett korlátozó intézkedések többségének feloldása után újra egyre több helyre
látogathatunk el. Aki belföldi kirándulásokat tervez mostanában, érdemes felkeresnie Nógrád és Zemplén szép tájait, érdekes látnivalóit a hercegkúti pincesoroktól a pálházai
kisvasútig.
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AKTUÁLIS

Egy „felemás” tanév zárul idén
DINAMIKUSAN NÖVEKEDTEK A BEISKOLÁZÁSI MUTATÓK
A tavalyi évet követően
diákok és pedagógusok
közül is sokan remélték,
hogy a 2020/2021-es
oktatási év már normális
keretek között zajlik majd.
A Covid19-vírushelyzet
azonban rácáfolt a
pozitív várakozásokra
és a pandémia második,
illetve harmadik hulláma
miatt tavaly ősszel és
idén tavasszal is hosszú
hónapokon át digitális
rendszerben folyt az
oktatás mindenütt,
így a DSZC Dunaferrközépiskolában is.
Az érettségi és szakmai vizsgák
ennek ellenére sikeresen lezajlottak az intézményben, született néhány szép országos tanulmányi siker is, valamint
az intézmény infrastrukturális fejlesztései is folytatódtak,
úgy az iskolaépületben, mint a
gyakorlati oktatások színteréül
szolgáló, az ISD DUNAFERR
Zrt. tulajdonában álló tanműhelyben.
– A szeptemberi
évkezdésnél még tényleg
abban reménykedtünk, hogy a
pandémiát meg
tudjuk úszni, de nem így alakult – mondta el Tóth Ferenc
gyakorlati oktatásvezető. –
Novembertől az elméleti oktatást teljes egészében digitális
formában kellett megszerveznünk. A fiataloknak ez az eszközhasználatot illetően természetesen nem okozott problémát és idővel az oktatók is „belerázódtak”. Azonban, mint
minden iskolában, nálunk is
vannak szociálisan nehezebb
helyzetben lévő családok, ahol
nem jutott hirtelen külön laptop minden gyereknek, s egy
okostelefonról azért nehezebb
volt megoldani bizonyos feladatokat. Ami a gyakorlati ok2

tatást illeti, itt a minisztériumi
szabályozás szerencsére legális
lehetőséget biztosított a jelenléti oktatásra, természetesen a
járványügyi intézkedések maximális betartásával, amiben az
ISD DUNAFERR tanműhelye is
partner volt. A gyakorlatokon
„élőben” próbáltuk orvosolni a
digitális elméleti órákon keletkező lemaradásokat is, minden
kollégám sokat dolgozott ezért.
A Szakképzés 4.0 új rendszerében egyébként ugyanaz a pedagógus az elméleti és a gyakorlati oktató is, ami megkönnyítette, hogy egy-egy tanuló munkáját, haladását jobban figyelemmel tudják kísérni.
Kérdésemre, hogy vajon a
digitális oktatás során megszerzett tudásanyag mélysége elmarad-e a normál oktatás
során elérhető szinttől, a szakember úgy fogalmazott, hogy a
vizsgaeredményekből kiindulva nem volt érzékelhető különbség. Nyilván előfordult,
hogy a diákok az otthoni tanulás során használtak olyan segédeszközöket, és úgy összedolgoztak, ahogyan az az iskolában nem megengedett, de
ennek is megvan a maga pozitívuma. Együttműködőbbek
lettek, fejlődött a közösségi összetartás. Az otthoni ta-

nulás pedig azt az önállóságot fejlesztette, ami mérőszáma annak, hogy milyen szakember válik majd a fiatalokból. Inkább az iskola normál
napirendje borult fel kissé, az
a rendszer sérülhetett, ami kiszámítható keretet ad az életüknek, a munkájuknak, az iskolába járással, a pontos napi
időbeosztással, a számonkérések rendjével.
– A jelenléti és az online oktatás hatékonysága nyilván nem
ugyanaz – jegyezte meg kollégája gondolatait folytatva Baráth
Artur igazgató, – de a vizsgák
idejére ugyanolyan szintre kellett felhozni a gyerekeket, ami
komoly többlet-terheket rótt a
kollégákra. Március elejétől április végéig hat hét teljes leállás
volt a jelenléti oktatásban, pont
akkor, amikor a gyakorlati vizsgákra való felkészítés zajlott volna. Szerencsére az év végi vizsgák előtt engedélyeztek néhány
hetes felkészülést, és ennek köszönhető az, hogy alapvetően
nem keletkeztek nagy eltérések
a korábbi érettségi eredményekhez képest idén sem.
Az igazgató elmondta, hogy
a tanulmányi versenyek dön-

tő többsége is elmaradt, a megrendezett versenyeken azért
születtek szép sikerek a tanév során. Novemberben az
Országos
Szakközépiskolai
Közismereti
Tanulmányi
Versenyen (OSZKTV) a Duna
ferr-iskola Kiss Gergő Attila,
Kovács Tamás, Vadász Máté
Zsolt összeállítású csapata
komplex tantárgycsoportban
első helyezést ért el. Májusban
ugyanezen versenysorozat reál
tantárgycsoportjában Farkas
László villanyszerelő tanuló 4.
helyezést ért el. A Szakma Sztár
versenyekre is lezajlott a felkészítés, villamos területen a diákok az elméleti feladatlapokat
még megírták, de utána sajnos
a teljes versenyt törölték, a gépészeknél már egyik fordulót
sem rendezték meg. Csaknem
ötven diák készült fel, bizonyos értelemben elveszett a befektetett munka, de az év végi
vizsgákra így is jó gyakorlást
jelentett.
Az iskolát érintő fejlesztésekről szólva az igazgató elmondta, hogy a tanműhelyben elkészült, csúcstechnológiát képviselő FESTO-laborokat
majd szeptembertől tudják igazán „belakni”, addig is a képzési programok kidolgozásával készülnek az oktatás megkezdésére. Folyamatos a felújítás, az infrastruktúra fejlesztése a két iskolaépületben is: szeptemberre
minden teremben projektor
vagy okostábla segíti az oktatást, a tantermek többsége pedig klimatizált lesz.
Örömteli hír a beiskolázási mutatók 45 százalékos növekedése: a tavalyi 145 fő helyett idén szeptemberben már
230 fő kezdi meg tanulmányait a kilencedik évfolyamon, ismét népszerű tehát a Dunaferriskola. Új szakok is indulnak,
mint az alternatív járműhajtási
technikus és az automatizálási
technikus.
Sz. I.

Befejeződött a II. számú
gáztartó rekonstrukciója
FINOMHANGOLÁSOK AZ ÜZEMI PRÓBA IDŐSZAKA ALATT
Az ISD DUNAFERR Zrt.
II. számú gáztartójának
teljes felújítása 2019ben kezdődött meg, és a
hosszas rekonstrukciós
időszak után a létesítmény
idén januárban kapta
meg a használatba
vételi engedélyt. Újbóli
üzembe állítása jelentős
megtakarítást eredményez
a vállalat számára.
Az 1962-ben telepített, 150 000
köbméter hasznos tárolókapacitású, 83 méter magas tartály
Magyarország két legnagyobb,
földfelszín feletti gáztárolójának
egyike. Teljes felújítása az utóbbi évek egyik legjelentősebb beruházása volt a vállalatnál. Mint
azt Kapusi Ferenc, az ISD DUNAFERR Zrt. Beruházási Projektirodájának szakértője korábban lapunknak összefoglalta,
a kokszolói kamragáz jelentős
mennyiségi és nyomásbéli változásainak kiegyenlítésére szolgáló gáztartály rekonstrukciója
gyakorlatilag a berendezés minden részegységét érintette. Többek között egy
teljesen új vasbeton
aljzatot alakítottak ki, új acéllemez fenékkel együtt. A dugattyú alatti térben részleges
palástbélés-csere történt. Kicserélték a külső lépcsőrendszert, valamint a legfelső szinten a külső kiszolgáló körjárdát.
Részleges felújításon esett át a
belső dugattyú, megtörtént a
különböző biztonsági berendezések cseréje, illetve a külső
és belső felvonórendszer felújítása. Részben cserére, részben
felújításra került a teljes olajrendszer, a kiszolgáló vezetékrendszer és a villamos hálózat
is. Az utolsó fázisban teljes külső festést és korrózióvédelmet
kapott a tartály.

A szakember megjegyezte,
hogy a tavalyi év második felében a hatóság még újabb, elsősorban biztonsági és tűzvédelmi kiegészítő műszaki megoldások beépítését írta elő.
Hangsúlyozta, hogy a vállalatvezetés az ismert pénzügyi nehézségek ellenére is felismerte a
projekt végrehajtásának szükségességét, ezért kiemelt fontosságúként kezelte a beruházást
és soron kívüli anyagi és személyi erőforrásokat biztosított
a befejezéséhez. Idén márciusban kerülhetett sor a kamragázzal való feltöltésre, a berendezés
próbaüzeme pedig április 13-án
indult el.
A tartály üzemeltetését az ISD
Power Kft. gázüzeme
végzi. Mint azt
Molnár Zoltán
üzemvezető
felidézte, részt
vettek a teljes
beruházás koordinálásában, s
emellett egy speciális részterületen, a
tömítőrendszer teljes felújításában a kivitelezést is a gázüzem munkavállalói végezték.
A szakember elmondta, hogy
a próbaüzem időszaka alatt folyamatosan végzik el azokat a
kisebb volumenű javításokat,
amelyek a berendezés zökkenőmentes, folyamatos működéséhez szükségesek.
A berendezés üzembe állításának legfőbb pozitívuma, hogy
a gáztároló biztonsági szintjét megemelték, illetve megszűnnek a kokszolói kamragáz
kényszerű elfáklyázásából adódó veszteségek, ami éves szinten mintegy 1 milliárd forint
megtakarítást jelent a vállalat
számára.
Sz. I.
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GYÁRI ÉLET

Öntvények a Kokszolónak
– selejt nélkül
MEGOLDÁSOKBAN GONDOLKODÓ CSAPAT
A nyitott ajtón belesve az
öntödébe, apró lángok
fénylenek fel a homályból,
sziréna hangja szűrődik ki,
éppen öntenek.
Ahányszor csak erre jártam, egy
percen belül megfeledkeztem a
porról, az égett szagról, és elbűvölt az, ahogyan az itt dolgozók „terelték” a folyékony fémet.
Irigylem a térlátásukat, ahogyan
már dermedés előtt meglátják
az izzó masszában a kész öntöttvas alkatrészt.

7700 milliméteres minta
nem létezik
Mérnöki egyszerűséggel, mégis érdekesen beszél Hájas Béla,
a Gyártó Egység
öntödeüzemének
vezetője legutóbbi nagy munkáik egyikéről, a
Kokszoló számára készült ajtókeretekről:
– Kokszolói ajtókeret gyártásával 2002-ben foglalkoztunk először – mutat egy megsárgult újságra –, akkoriban írtak róla, hogy milyen kihívásokkal járt a feladat. Közel száz
ajtókeretet, valamint gép- és
kokszoldali ajtólapot öntöttünk

a hármas blokk rekonstrukciójához. Alig volt utána gyártás 2015-ig, jól viselik az öntvények a tizenöt évet. Tavalyelőtt
készítettünk húszat, a legutóbbi megrendelésben pedig tizennégyet – foglalja össze a gyártást, majd rátér a különlegességére. – Hétezerhétszáz milliméter hosszú öntvénynek nem lehet mintát csinálni. Homokból
készül olyan forma, amely a darab kontúrja, kalodában leszorítva. Kvalifikált munka – hangsúlyozza – még néhányan értenek hozzá itt az üzemben
– jegyzi meg. – Az ívkemence egy
adagja, háromezerháromszáz
kiló acél szükséges egy darabhoz. Nem egy öntőüstből, hanem két végéről, két üsttel, két
daruval öntjük le. Hűlés közben
zsugorodik az anyag. Fontos,
hogy a mérete úgy változzon,
hogy a végeredmény jó legyen.
Nyáron egy hétig is a formában
van, vigyázunk, hogy szép lassan hűljön. Hosszú darab, képes deformálódni. Végül kirámoljuk, mehet a tisztítóba, ahol
két köszörűs egy teljes műszakban dolgozik rajta. Köszörülve
kettőezerháromszáz kiló a súlya. Begyakoroltuk, technikában, tudásban biztonsággal
gyártjuk. Túl értékes darab ah-

Elhasználódott öntvények, újrahasznosításra várva
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hoz, hogy selejt adódjon. Bár
az utóbbi tíz évben csökkent
az öntödében a szakmunkások
száma, még mindig van annyi
rutinos szakember, hogy nagy
gondosággal,
selejtmentesen
gyárthassunk. Ez egy csapatmunka: a formázással, magkészítéssel négyen foglalkoznak,
az összerakással hárman, az öntésben pedig majdnem mindenki részt vesz. A formázástól számítva két-három hét, mire elkészül a munkadarab. Nagyon
mutatós forgácsolva, „felöltöztetve” – mosolyodik el, majd
hozzáteszi:
– Rengeteg öntvényt gyártunk a Kokszolónak. Most nézzük át a mintakészítőben a mintagarnitúrát egy hajtóműházzal
kapcsolatban.
Megbeszéljük,
mit lehet a konstrukción módosítani, mi a gyártástervező
javaslata. Nyitottak vagyunk a
megrendelő javaslataira is.

Öntvények a Kokszolóban
Elkészült a legutóbb rendelt tizennégy ajtókeret utolsó négy
darabja is. Már átszállították a
mechanikaüzemből a Kokszolóba, ott érem utol a nevezetes
darabokat. Mielőtt megnézném
a maga valóságában a méretes
öntvényt, Kozma Ferenc üzemfenntartási
főmérnök emlékeztet a kezdetekre:
– A III-as számú
kemenceblokk rekonstrukciója 2002től 2005-ig folyt, többek között
százharminc kamraajtót és keretet cseréltünk le. Azóta ezekkel üzemelünk. Csaknem nyolc
méter magas az ajtókeret, amely
tartja a fülekkel az ajtó hat tonnás súlyát. A kamra belső terében ezer fok körüli a hőmérséklet. Amikor levesszük a kamraajtót, felmelegszik a keret

A kiszerelt régi ajtókeretek
visszakerülnek
az acélgyártási folyamatba

több száz fokra, majd visszahűl.
Szólni kell arról is, hogy az ajtókeret a kokszolóblokk páncélzatának teherviselő szerkezete. A
kokszolóblokk tűzálló falazatát
a páncélzat tartja egyben – magyarázza. – Az anyaguk öntöttvas, deformálódnak, repednek
az igénybevételtől. A közelmúltban kezdődött a fűtőfalvégek átépítése, amelynek során húsz ajtókeretet cserélünk.
– Más öntvények is itt, helyben készülnek a Kokszoló számára – tér át a főmérnök az újabb
munkákra. – A szárazoltó kokszkonténer-emelő daruit 1986-ban
üzemelték be. Mostanában kezdtek el törni a hajtóműházak. A
napokban tekintettük át az öntöde és a mechanika szakembereivel a gyártás lényeges pontjait. De
náluk készülnek a felszállócsőöntvények is, amelyek a nyersgáz elvezetését szolgálják. A korábban említett rekonstrukcióhoz még külföldről vásárol-

A beépítésre váró új ajtókeretek egyike

szürkesége, egyenletes felülete. Látom a nem túl nagy füleket is, a hat tonnás ajtó hordozóit. Érdekes erők feszülhetnek
benne.

Megoldásban gondolkodó
mérnökök

tuk ezeket. Mind tönkrement az
első három évben, némelyik kinyílt, mint egy rózsa. A Gyártó
Egységnél rendeltünk újakat.
Ezzel meg is szűnt az egyidejű,
tömeges tönkremenetel, lényegesen hosszabb az itt gyártottak
élettartama – érvel.
Fiatal kollégája, Turi Tamás
karbantartási főmunkatárs kísér
el a III-as blokkhoz, hogy lássak elhasznált, illetve beszerelésre váró ajtókeretet. Közben a
mindennapjaikról beszélgetünk. Büszkén említi, hogy tizennégy évesen kötött
tanulmányi szerződést, és már a
Bánkiban a kokszolóba készült.
Akkor sem keresett más gyakorlati helyet, később munkahelyet, amikor főiskolára, illetve
a Műegyetemre járt. Diplomáját
végül levelező tagozaton szerezte meg, így negyvenéves korára

már huszonhat éves a kokszolói
helyismerete:
– Nyári munkán 1995-ben
voltam először itt, tetszett abban az időben – jegyzi meg.
Láthatóan otthonosan mozog
a veszélyes terepen, tudja hova
lép. A földön fekszik egy elhasználódott ajtókeret, tekintélyes
méretét a blokkon mellette álló
munkás magassága is jól érzékelteti. Elképzelem a cseréjét,
mire Tamás pontosít:
– Egyáltalán nem bonyolult feladat. Kiszedik a huszonnégy kalapácsfejű csavart, amelyek fogják. Ezután kimozdítják, ledaruzzák a régi keretet.
Felemelik, beállítják, majd beakasztják az újat, helyükre kerülnek a kalapácsfejű csavarok,
és kész. Általában egy műszak
elegendő a folyamathoz.
Érdekesek a gyűrődések, repedések a földön fekvő darabon. Szembetűnő a kissé odébb
várakozó új ajtókeret fémes

Igazolták a tapasztalatok a több
évtizede született elképzelést, miszerint a kohászati berendezések nagy méretű, egyedi alkatrészeit helyben célszerű
gyártani. Gondolatomat Tihanyi Tamás, a Gyártó Egység vezető mérnöke erősíti meg:
– Nincs Magyar
országon
még egy cég, amely ilyen rövid idő alatt, ilyen flottul oldaná meg a kokszolóblokk ajtókereteinek gyártását. Itt egymás
mellett van az öntöde, ami képes a csaknem nyolc méteres
darabok legyártására, és a mechanika, ami pedig a megmunkálásukra. Nagyon
fontos a minőség, hiszen az ajtókeret egyben teherhordó szerkezet is – hangsúlyozza. – Az elmúlt tíz-tizenkét évben negyven darabot gyártottunk. A
horizontálgépeken dolgozó kollégák jól ismerik a hosszméretből adódó kihívásokat. Készült
ebből egy miniatűr darab is – képek között keresgél a telefonján.
– Nyugdíjba ment a volt főosz-

tályvezetőnk, Sári József, aki sokáig a Kokszolóért felelős menedzser volt. Neki készítettünk egy
méretarányos darabot emlékbe.
Örült neki…
El is hiszem, hisz ebben a csapatban mindenki úgy beszél a
munkájáról, mint élete egy fontos darabjáról. A szakember kitér
a Kokszoló más, méretes, speciális alkatrészeire is.
– Mi itt, helyben ismerjük a
technológiát, a berendezéseket.
Meg tudjuk beszélni az alkatrészekkel kapcsolatos elvárásokat.
Együtt gondolkodunk, ha kell,
módosítunk gyártástervezés közben is. Összességében lényegesen olcsóbban gyártunk le bármit, mintha külső cégtől rendelnék meg.
– Hasonlóan érdekes munka lesz a hajtóműház gyártása is
– említi meg a Kokszoló számára készülő új munkát. – Egy lemezekből összerakott, hasonló
ház rajza az alap. Ebből kiindulva készítjük el a három és fél tonnás öntvény terveit. A napokban
beszéltünk a faminta gyártásáról,
a Kokszoló, az öntöde és a mechanika szakemberei egyeztettek
– hangsúlyozza.
Megértem a technológiai berendezéseket működtető és az
alkatrészeket gyártó szakemberek együttműködésének értékét.
Megoldásokban gondolkodó csapatot alkotnak.
Kaszás Éva
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A zene összeköt
ÚJRA HANGSZER A KÉZBEN
Újonnan indított interjúsorozatunkban olyan
dunaferres kollégákat
szólaltatunk meg, akik
szoros kapcsolatban állnak
a zenével.
Legyenek akár énekesek, előadók, hangszeren játszók vagy
éppen a technikai háttérrel foglalkozók, a zene szeretete a közös pont az életükben. A zene
mindenkinek mást ad, kinek
megnyugvást, kinek lendületet,
de egy biztos: mindenképpen
pozitívan befolyásolja az életminőségünket.
Bankovics Ágnes a DUNA
FERR Labor Nonprofit Kft.
anyagvizsgálójaként dolgozik,
és emellett szabadidejében kórusénekes. Végzettségét tekintve vegyésztechnikus, tizenhat
éve dolgozik a dunaferres laborban. 1981-től pár évet az
oxigéngyárban és a konverteren volt laborasszisztens, majd
1995-2006 között egy másik
munkahelyen, a malátagyárban dolgozott, ezt követte ismét a DUNAFERR, ahová műszakos munkarendbe jött vissza
dolgozni.
Ágnes zenei pályája egészen korán indult, a Barátság
Általános Iskola nagykórusában
kezdett énekelni. Kilencéves
korától a helyi zeneiskolában
három évig fuvolázni tanult.
Családjában szinte mindenki
kapcsolódott valahogyan a zenéhez: édesapja énekelt, öc�cse dobolt, anyukája szintén
kórusban énekelt. Hosszú szünet – házasság és gyermekeinek megszületése – után, 2006tól a Dunaújvárosi Főiskola
Női Karának tagja lett, mintegy huszonöt nőtársával együtt
heti egyszer próbáltak rendszeresen. 2014-ben ő is a nagy
New York-i projekt tagja lehetett, amikor Karl Jenkins művét, A walesi bárdokat énekelték el az Egyesült Államokban.
Sajnos később ez az együttes
6

feloszlott, de Ágnes „átigazolt”
a Dunaújvárosi Vegyeskarba.
Számos emlékezetes fellépésen
vett részt az elmúlt évek során,
ilyen volt például a Női Karral
a pécsi nemzetközi kórusversenyen való fellépés. Ennek keretében egy gyorstanulási versenyt is rendeztek, amelyet meg

Ági úgy döntött, hogy ötven
év után újra beiratkozik fuvolázni. Gyerekként Horváth
Béla bácsihoz járt, ő mondta neki, hogy abszolút hallása
van. Most Sütő Balázs, a Vienna
Konservatoriumban végzett fuvolatanár irányításával fogta
újra kezébe a hangszert. Elsőre
furcsa érzés volt számára, de
nem felejtett annyit, mint gondolta, talán csak a levegővételi technikát volt nehezebb újra
elsajátítania.
Ágnes mindenkinek jó szívvel ajánlja a közös éneklést.
Mint mondja, még ma is libabőrös lesz, amikor visszaemlékszik, ahogyan egy norvég zeneszerző Északi fény című darabját, vagy a pécsi ferencesek
templomában Tillai Aurél műveit énekelték. Ez utóbbi előadáson a hallgatók közül többen elsírták magukat… Később
visszacsatolásként elmondták
a kórusnak, olyan érzésük volt,
mintha angyalok énekeltek vol-

Ágnes (a középső sorban jobbról az első) a Dunaújvárosi Vegyeskar
egyik fellépésén, a Kortárs Művészeti Intézetben

is nyert a dunaújvárosi énekkar.
Egy négyszólamú, latin nyelvű
művet kellett megtanulni egyetlen hangvilla segítségével, hatvan perc alatt. Felejthetetlen élmény volt 2015-ben az „Énekel
az ország” kórustábor, melynek záróakkordjaként csaknem ötszáz ember énekelte el a Carmina Burana-t operaénekesekkel és filharmonikusokkal együtt a Művészetek
Palotájában.
A pandémia miatt a vegyes
kari próbák szünetelnek, ezért

na, annyira jó volt az összhang
és a hangszín is.
– Igazi élményeket, lelki
boldogságot ad nekem a zene.
Sokszor éjszakai munka előtt
mentem próbálni, de ott úgy
feltöltődtem, hogy ezután az
egész műszakot és a másnapot
is jól bírtam. Azt mondják, ha
a lelked boldog, akkor lehetsz
egészséges testileg is. Én ebben
hiszek – összegezte Ágnes a zenével kapcsolatos életérzését.
Tóth Szilvia

A Covid-19 világjárvány
kapcsán bevezetett
korlátozó intézkedések
következtében tavaly
első alkalommal
online felületen
került sor a vállalat
Energiagazdálkodási
Irányítási Rendszerének
külső auditjára.
A pandémiás helyzet elhúzódásának eredményeképpen idén is
ezt a megoldást választották a
felek, így május 31-e és június
2-a között a Det Norske Veritas
(DNV) auditorai online végezték el az ISD DUNAFERR Zrt.
EIR-rendszerének periodikus
auditját.
Az online auditok sajátossága,
hogy a helyszíni, üzemi bejárásokra nincs lehetőség, így a rendszerdokumentáció ellenőrzése
kerül a középpontba – mondta el lapunknak Mészáros István
rendszertámogatási osztályvezető, az energiagazdálkodási
csoport vezetője.
– Egy előzetesen létrehozott
Google Drive tárhelyre töltöttük fel a gyártóművekre vonatkozó dokumentumokat, amelyeket az auditorok tüzetesen
átvizsgáltak, közben feltették a
felmerülő kérdéseiket. Itt szeretném megemlíteni és megköszönni az energiagazdálkodási csoport egész éves munkáját, sokat dolgoznak az energetikai szakterület sikeréért és
most is kiváló előkészítő munkát végeztek a kollégák: Tóth
Balázs
(Nagyolvasztómű),
Dénes László (Acélmű), Soós
Béla (Meleghengermű), Szántai
Zoltán
(Hideghengermű),
Angeli
Tamás
(Lemezala
kítómű), Sárai-Szabó László
(Fémbevonómű), Felföldiné Ko
vács Ágnes (rendszertámogatási
osztály). Nekik, valamint a gyártóműveknél dolgozó szakemberek tapasztalt, precíz és lelkiismeretes munkájának köszönhetően az auditorok minden területről elismerően nyilatkoztak.
Megítélésük szerint az ISD

Jól vizsgázott
Hulladékból
az EIR-rendszer érték
IDÉN IS ONLINE ZAJLOTT TANÚSÍTÁS FOLYAMATA
DUNAFERR Zrt. és az átvizsgált művek rendkívül felkészülten várták az auditot, és a körülményeket figyelembe véve, minden területen teljesítették az
Energiagazdálkodási Irányítási
Rendszer szabványelőírásait.
– Mi volt a jelenlegi audit fókuszterülete, illetve milyen megállapításokkal zárult a
vizsgálat?
– Ebben az évben az audit fókuszterülete a belső audit hatékonysága volt. Idén került bevezetésre a vállalatnál a
„t-method” felhőalapú elektronikus auditszervező, dokumentáló rendszer, ami a szabályozási és belső audit osztályon dolgozó kollégák szakszerű munkájának köszönhetően valódi
előrelépés a korábbi papíralapú működéshez képest. Az auditjelentésben végül egy észrevétel, három fejlesztési javaslat és négy pozitív elem került
megfogalmazásra. A fejlesztési javaslatok egyike például a
Fémbevonómű földgázrendszerére vonatkozott, miszerint
a jelenlegi összmennyiségmérést célszerű lenne továbbfejleszteni a közvetlen és közvetett földgázfelhasználás külön

mérésével, majd elemzésével.
Pozitívumként emelték ki az
auditorok a belső kommunikációt, amelynek egyik eleme,
hogy a Dunaferr Magazin segítségével a munkavállalók széles köre kap tájékoztatást az
energetikai szakterülettel kapcsolatos aktuális történésekről,
ezen belül az auditok folyamatáról és eredményéről is.
Összességében
megállapítható, hogy az akadályokat ismét sikeresen vette az ISD DUNAFERR Zrt.
Nemmegfelelőség az audit során nem került azonosításra. Az
Energiagazdálkodási Irányítási
Rendszer működése hatékony és
kielégíti a szabvány követelményeit az audit során vett minták
alapján, így az ISO 50001:2018
szerinti tanúsítvány újabb egy
évre érvényben marad.
Az energetikával, energiahatékonysággal foglalkozó szakemberek munkája azonban csak
akkor vezethet eredményre,
ha minden munkavállaló felismeri, hogy a saját energiatudatos hozzáállása is szükséges az
Energiagazdálkodási Irányítási
Rendszer hatékony és eredményes működéséhez.

LEGYEN KÖZÖS CÉLUNK
AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSE!

MINŐSÍTETT SALAKTERMÉKEK

Az ISD DUNAFERR Zrt.
folyékony fázisának
mellékterméke a salak,
amelyet már hosszú ideje
egyrészt a természetes
kőzetek kiváltására
használnak (pl. az
útépítésben vagy a vasúti
ágyazatoknál), másrészt
a cementgyártásnak is
fontos alapanyaga.
A salak felhasználása során helyettesíti az andezitet és bazaltot, így azokat nem kell kibányászni. Ezzel, valamint a
keletkező kohászati „hulladék”
termékké alakításával, hasznosításával kíméljük környezetünket. Természetesen a salakot
a felhasználási terület szerinti megfelelő tulajdonságok biztosítása érdekében fel kell dolgozni.
Ezen anyagok értékesítéséhez szükséges a gyártásellenőrzési és minőségtanúsítási folyamat kialakítása és működtetése olyan szinten, hogy ennek megfelelőségét egy harmadik fél által évenként elvégzett
audit, illetve ennek sikerét bizonyító tanúsítvány is alátámassza. Vállalatunknál az auditot immáron második éve a TLI
Technológiai, Laboratóriumi és
Innovációs Zrt. auditorai végzik. Az auditálás három szabványra terjedt ki: az MSZ EN
13242:002+A1:2008
MSZ
12620:2002+A1:2008 és a MSZ
13450:2003 szabványokra, amelyek tartalmazzák a kőanyag-

halmazok műtárgyakban és útépítésben, továbbá betonhoz,
vasúti ágyazathoz történő felhasználásának, a szükséges
vizsgálatainak és dokumentálási előírásainak körét.
A salak-audit idén május 21én kezdődött meg vállalatunknál, az előző évhez hasonlóan
(a pandémia hatására) még távaudit formájában, az auditor által kért dokumentumok (fel
jegyzések, szabályozások, képek, egyéb audit bizonyítékok)
online megküldésével. A több
mint 5 napos audit során átvizsgálásra kerültek nemcsak a termékek (gyártott kohászati salakok) minősítési, vizsgálati folyamatai, dokumentumai, hanem a gyártási, technológiai leírások megfelelősége, betartása,
a szükséges kompetenciák megléte is.
Az audit során két eltérés
került rögzítésre, amelyeket az
azonnali helyesbítő intézkedést
követően az auditor még aznap
le is tudott zárni. Ezt követően
a tanúsító elindította a tanúsítási határozat kiállításának folyamatát, így a tanúsítványunk
továbbra is érvényes.
Ezúton is köszönetet ér
demelnek a Ferromark-Halna
Kft., a Ferromark Kereskedelmi
Kft., a DUNAFERR Labor Non
profit Kft. és az ISD DUNA
FERR Zrt. szakemberei, akik
magas szintű szaktudásának és
elkötelezett munkájának újabb
eredménye ez a siker.
Szecs Csaba
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Kalandozások
Észak-Magyarországon
KIRÁNDULÁSTIPPEK A NYÁRI HÓNAPOKRA
Itt a nyár, és a pandémia miatt bevezetett korlátozó
intézkedések többségének feloldása után újra egyre
több helyre látogathatunk el. Aki belföldi kirándulásokat
tervez mostanában, érdemes felkeresnie Nógrád, Heves
és Zemplén megyék szép tájait, érdekes látnivalóit.
Németh Zsolt csodás képeivel szeretnénk kedvet csinálni
mindenkinek egy-egy rövidebb vagy hosszabb északmagyarországi utazáshoz.

Szécsény: Forgách-kastély

Terény: Orsósmagnó Múzeum és mozgó harangláb
A Cserhát lábánál elterülő,
500 lelkes település a régió
egyik turisztikai központja csipke- és gombamúzeummal, és a palóc építészeti
hagyományokat őrző autentikus parasztházakkal. Az
orsós magnók és az analóg
hangrögzítés történeti múzeuma több száz darabos gyűjteményével igazi kuriózum, a látogatókat pedig teljesen elvarázsolják a működőképes eszközökből felcsendülő régi melódiák.
A fából faragott, bárkát formázó harangláb Európában is egyedülálló építmény. A magyar-szlovák barátság tiszteletére 1999-ben
szentelték fel. Érdekessége, hogy amikor a harang megszólal, akkor
az építmény minden alkatrésze egyszerre mozog.

A mai épület elődjét, a várkastélyt feltehetően a 14. század közepén kezdték el megépíteni. A későbbi évszázadok során az épületet megviselték a háborúk pusztításai. Az 1750-1760 között megvalósult, barokk stílusú átépítés nagy valószínűséggel Forgách
Zsigmond nevéhez köthető. Az épület az 1970-es évektől közgyűjteményi funkciót lát el, a múlt századi neves politikus, régész és természettudós, Kubinyi Ferenc nevét viselő múzeumnak ad otthont.

Bélapátfalva: Ciszterci Apátság
A kőbe foglalt hit, történelem és harmónia – így fogalmaz az intézmény honlapja Magyarország egyetlen épségben megmaradt
középkori ciszterci apátsági templomáról. A Bükk hegység részét
képező Bélkő-hegy lábánál, lélegzetelállítóan szép természeti környezetben áll az apátság, amelyet a történeti dokumentumok tanúsága szerint 1232-ben alapítottak, a pilisszentkereszti ciszterci monostor filiájaként.
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Hercegkút: Kőporosi és Gomboshegyi pincesorok

Somoskőújfalu: Somoskő vára

Hercegkút, a Tokaji Borvidék sváb települése a Világörökség címmel
büszkélkedő, a népi építészet remekeiként számon tartott, különleges pincesorok hazája. A község északnyugati peremén helyezkedik
el a több mint nyolcvan pincét számláló Kőporosi pincesor, délkeleten pedig a szintén csaknem nyolcvan pincéből álló Gomboshegyi
pincesor. A pincék bejárati szakaszán általában andezit kiboltozások láthatók, beljebb haladva a puha riolittufa alapkőzetbe vájt járatok vannak. A 10-40 méter mélyen a domboldalba nyúló pinceágak
többszintes pincerendszert alkotnak.

Magyarország és Szlovákia határán, 526 méteren magasodik
Somoskő vára. A vulkáni csúcson álló vár a magyar oldalról is szabadon megközelíthető, de a bejárata már a szomszédos országban
helyezkedik el. A vár története meglehetősen kalandos, az évszázadok során nagyon sok tulajdonosa volt. Érdekes irodalmi adalék az
ifjú költő, Balassi Bálint szerelme az egyik várkisasszony, Losonczy
Anna iránt, amely azonban viszonzatlan maradt, a szerelmi csalódás nyomán születtek meg Balassi híres Júlia-versei. A várból pazar
kilátás tárul elénk, és érdemes megnézni a közelben található bazaltorgonákat, valamint a vár alatt álló Petőfi-kunyhót is.

Boldogkőváralja: Boldogkő vára
A zempléni táj egyik magányos hegyén áll Boldogkő vára, amelynek
falairól csodálatos kilátás nyílik a környékre. A vár története meglehetősen bonyolult, és a fennmaradt oklevelek szerint is nehezen követhető. Építésének pontos ideje nem ismert, de az bizonyos, hogy
a tatárjárás után épült és erődítményként a kassai utat és a Hernád
völgyét védte. Az elmúlt évtizedekben nagyszabású rekonstrukci-

ós munkálatok által bővült és szépült a vár. Területén többek között
ólomkatona-kiállítás, és a muhi csatát megjelenítő, több mint ezer
figurából álló terepasztal is látható. Népszerű a látogatók körében a
várborozó is, hétvégente pedig olyan látványos programok várják a
vendégeket, mint az udvarhölgyek által vezetett történelmi időutazás vagy a kóbor lovagok könnyed humorral, eleganciával fűszerezett lovagi párbaja.

Pálháza: erdei kisvasút

A zempléni hegyek között kanyargó Pálházi Állami Erdei Vasút
a legrégebb óta működő magyarországi kisvasutak közé tartozik.
Különlegessége a Kemence-patak egyre szűkülő völgyében vezető
nyomvonala, ami csodás természeti környezetben halad, a Zempléni Tájvédelmi Körzet legszebb részein. Eredetileg ipari anyagmozgatás céljából épült meg 1888-ban, a menetrend szerinti személyszállítás csak 1958-ban indult meg rajta. Napjainkban a kisvasút a
térség egyik leglátogatottabb turisztikai attrakciója. Egyik köztes
megállója Kőkapu, ahol egy szép vadászkastély és csónakázótó is
található. Kőkapuról több turistaútvonal is indul a Zemplén vadregényes tájaira.
Sz. I.
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MUNKAPSZICHOLÓGIA

Egy munkamániás vallomásai
A TÖRÉKENY, EGYDIMENZIÓS SZEMÉLYISÉG
A munkafüggőség összetett
problémáját, történelmi,
gazdasági és lélektani
okait kutatta Borbély Tibor
Bors és Peche Mariann.
Közös tanulmányuk
segít eligazodni az
érintettségünkben mind
az egyén, mind pedig a
munkaszervezet szintjén.
A munka, mint addiktív (függőséget okozó) tevékenység sokáig nem szerepelt a társadalmi köztudatban, hiszen az
elismerésre méltó, köztiszteletben álló és szükséges tevékenységek közé sorolták. Az Amerikai Egyesült Államokban, az
ország gazdasági és társadalmi
fejlődéséből következően, már
az 1960-as években megjelent a
munkamánia, munkafüggőség elnevezés.
Az amerikai szakirodalomban
Wayne E. Oates az első, aki leírja
a munkafüggőséget, annak tüneteivel és tipologizálásával együtt.
A szerző 1968-ban publikálja cikkét a témában, amelyet az 1971es könyv követ, az „Egy munkamániás vallomásai” címmel.
A későbbiekben pedig, a
munkafüggő szervezet fogalmának megjelenése fontos vizsgá-

lati területet jelent a menedzsertudományokban. Különösen a
munkafüggő vezető szerepe foglalkoztatja a vezetéselméletet, a
munkafüggőség jelenségén túlmutató, különösen az anyagiassággal összefüggő vizsgálatokat indít útjára a szociológiában
és a szociálpszichológiában. A
munkamánia valójában összefoglaló jelzője a folyton rohanó,
igyekvő, elfoglalt jegyeket mutató viselkedési addikcióknak.
Minden egyes krízishelyzettel
való látszatmegküzdés az ego
mások számára látható megnyilvánulásait teszi egyre hangsúlyosabbá, amíg végül a személyiség törékennyé, „egydimenzióssá” válik.
Tipikus példával szolgál erre
Japán. A szigetországban, ahol
a XIX. század második felétől
megindult a nyugati típusú társadalomfejlődés, a második világháború utáni újjáépítést követően „népbetegséggé” vált a
karosi, azaz a munkafüggőség.
A 90-es évek japán fiataljai akár
az ország elhagyásával lázadnak
fel a merev, egy életre egy céghez kötő, a túlórát evidenciának
kezelő hagyományokkal szemben. (A helyzet profánságát az
jelenti, hogy Japán felemelkedé-

se pontosan ennek a munkakultúrának volt köszönhető.)
Az egyes munkafüggő típusok és jellemzőik Fassel szerint:
1. A megrögzött munkafüggő, az ideális munkamániás, aki folyton dolgozik. Elsőként érkezik és utolsóként
távozik a munkából. Jellemző a beteges perfekcionizmus
(a tökéletesre törekvés). Például a pénteki határidőre kiadott feladattal már szerdán
elkészül, de nem adja le, hanem teljes erőbedobással
péntekig javítgatja, hogy „tökéletes” legyen. Szabadságát
rendszeresen végigdolgozza.
A környezetének nem vallja
be, hogy folyton dolgozik.
2. Az „alkalmi nagy hajtósok”
úgy viselkednek, mint az evési problémákkal küzdők. Alkalmanként folyamatosan és
alvás-pihenés nélkül dolgoznak. Annyira belemerülnek a
munkájukba, hogy elveszítik
időérzéküket, megfeledkeznek fiziológiai szükségleteikről. A munkarohamok elmúltával azonban az átlagnak
megfelelően viselkednek.
3. A „zugdolgozók” olyanok,
mint a zugivók/-evők, munkájukat eltitkolva, eldugdos-

va végzik. A házastárs gyakran azt hiszi, hogy a férj/
feleség szeretőt tart, de valójában a valódi szerető a munkatevékenység. Két altípusa:
a) A szó szerint rejtőzködő, aki elbújik a munkájával;
b) Az „okos” rejtőzködő, aki
úgy tesz, mintha korlátozná
a munkavégzését, miközben
pont a fordítottját cselekszi.
4. Végül, a Fassel-i tipológiában a negyedik: Az „anorexiás munkamániás”. Rendszertelen munkavégzés jellemzi,
elkezdett, de befejezetlen
munkák sora szegélyezi az
útját. Időbeosztása is hektikus, minden munkát az utolsó pillanatra halaszt.
Amíg a „klasszikus” munkafüggőség kialakulása az egyéni
és családi életpálya későbbi szakaszait jellemezte a 40-es, 50-es
életévükben járóknál, addig manapság a 30-as, sőt a 20-as éveik
végén járó egyének, párok esetében is megjelenik a munkatevékenységet érintő kényszeres
függőség. Egyre gyakoribb társadalmi jelenség két munkafüggő fiatal együttélése.
Szente Tünde

Érdemes több lábon állni
ÚJABB KAPUK NYÍLHATNAK MEG
A rendszerváltás előtti
időkben megismertük
a „második gazdaság”
fogalmát, a rendszerváltás
környékén szembesültünk
a „feketegazdasággal”
együtt járó gondokkal, az
ezredforduló óta pedig
a „munka világa” újabb
problémáival élünk együtt.
Többek között rácsodálkozunk
az ifjabb nemzedék tagjainak
folyamatos „útkereséseire”, vé10

get nem érő munkahelyváltásaira. Már egy ideje tanuljuk „az
életen át tanulás” fontosságát,
azt, hogy a szakmaválasztásokat
újabb és újabb szakmák, a felsőfokú tanulmányaikat végzőknél
második és harmadik diplomáik megszerzése követi. Ha valakinek mérnöki oklevele van, akkor
a munkaerőpiaci értékét növelheti gazdasági ismeretei bővítésével,
így mérnök-közgazdász végzettséggel és angol/német nyelvtudással nőnek az elhelyezkedési,

állásváltoztatási esélyei. De nem
elvetendő egy piacképes szakképzés gondolata sem.
Hazánkban a munkanélküliség tömegessé válásakor el
sem tudtuk képzelni azt a modellt, ami Nyugat-Európában,
illetve az Amerikai Egyesült
Államokban már akkor bevett
gyakorlat volt, miszerint, ha az
élet azt diktálja, az eredetitől
merőben eltérő foglalkozásokra váltanak az egyének. (Nálunk
ezeket az eseteket a sikertelen-

séggel magyarázták, kudarcként
értékelték.)
A pandémia idehaza produkált
erre jellemző helyzeteket. A gazdaság ágazatainak, például a vendéglátás-turizmusnak időszakos
megtorpanása többeket kényszerített megélhetésük újragondolására. A több lábon állás, többirányú végzettség, képesítés újabb
kapukat nyitott meg az egyén
előtt a gazdaság változásaihoz
történő alkalmazkodásra, önmaga kipróbálására.
Sz. T.

TUDOMÁNYFIGYELŐ

Tízezer év a rozsdamentes acél
DNS-tárolónak
IDŐKAPSZULA A MARIANA-ÁROKBAN
Egy dán képzőművész és
egy mérnökcsapat közösen
alkotott egy egyedi,
rozsdamentes acél anyagú,
a mélytengeri nyomási
viszonyoknak ellenálló
szobrot, amely egyfajta
időkapszulaként működik.
Kristian von Hornsleth műve, a
Veijle-csillag két, azonos alkotásból álló, egyenként 10 köbméter terjedelmű szoborpár,
amelyek egyikét szárazföldön,
a dán Veijle városában állították ki, a másikukat pedig a Föld
legmélyebb pontjára, a Mariana-árok mélyére, 11 km-rel a
tengerszint alá süllyesztették el,
Guam partjainál. A víznyomás
itt 1000-szer nagyobb, mint a
tengerszintnél, de az élet még
mindig megtalálható, az árok alján mikrobiális életformák, sőt
egyes halfajok is felfedezhetőek. A különleges életformáknak

Az alkotó és különleges küldetésre szánt szobra

és a Mariana-árok természeti környezetének károkozástól
megóvása kulcsfontosságú részét képezte a projektcsapat és
a guami egyetem geológiai tanszéke közötti megbeszéléseknek.
A
mélytengeri
szobrot úgy tervezték, hogy legalább 10 ezer évig fennmaradó DNS-tárolóként működjön.
Hornsleth világszerte több mint
3000 embertől származó DNS-

minta eltárolásához kapott hozzájárulást, amelyek a remények
szerint biztonságosan megmaradnak a második szobor
szerkezetében.
A mérnökök segítségével a
művész azt kívánja elérni, hogy
a DNS-tartalom potenciális
klónozási célokra felhasználható maradjon egy távoli jövőben is.
„Az alkotás segítségével szeretném monumentalizálni a ha-

láltól való félelmünket, egyben
reményt adni általa az embereknek. Bátorító az a tudat, hogy
egy részed ott marad az óceánban, miután eltávoztál az életből
– vallja Hornsleth.
A nanotechnológiával készült, elektropolírozott, rozsdamentes acél külső felület biztosítja, hogy a szobor nem lép
kölcsönhatásba a környezettel
és nem is szennyezi azt, mindeközben garantálva a haj- és
vérmintákat tartalmazó, lezárt
kazettát védő struktúra környezetbe illeszkedését. A technológiának köszönhetően a tökéletesen sima kivitelű acélcsőszerkezet évezredekig megőrzi
fénylő felületét, ami Hornsleth
szerint lehetővé teszi a szobornak és tartalmának könnyű felfedezését, és felszínre hozását a
mélységből évezredek után is.
Forrás: worldsteel.org
G. L.

Az öreg fák számos életformának
adnak otthont
FELMÉRTÉK MAGYARORSZÁG LEGIDŐSEBB FÁIT
Tizenegy évig tartó munka során,
45 000 kilométert megtéve, közel kétezer faegyedet vizsgált meg
Takács Márton, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
kutatója, hogy feltérképezze hazánk faóriásait. A kutató szerint
a dokumentálás döntő jelentőségű. „Az elmúlt egy-két évtizedben olyan óriásokat vesztettünk
el, mint a szentgyörgyvári szelídgesztenye, a zsennyei kocsányos
tölgy, a rák-tanyai hegyi szil vagy
éppen a balatonhenyei bükk”
– hívja fel a figyelmet, s mint
mondja, bízik abban, hogy az
analízis során kapott adatok - az

egyes adatbázisok frissítése, kibővítése nyomán – hozzájárulhatnak e ritka természeti értékeket
képviselő növények védelméhez,
tovább éléséhez.
„A nagy törzskerületű fák
változatos
mikroélőhelyeket
tartanak fenn, amelyek mindegyike sok speciális fajnak ad
otthont. Ilyenek például a gombák, zuzmók, madarak, apró
emlősök és veszélyeztetett rovarfajok. Ezért is tekinthetők
az öreg fák által meghatározott
rendszerek a biodiverzitás globális forrópontjainak” – olvasható közleményében.

A kutató 48 nemzetségből,
azon belül 72 fajból vizsgálta az
egyedeket. A legtöbb faegyed
közönséges bükk és kocsányos
tölgy volt. A fákat érintő fertőzések tekintetében a leggyakrabban előforduló gombás
megbetegedés a főként a bükköt érintő taplófertőzés volt,
amely a felmért 2 ezer fából
123 fa esetében fordult elő. A
fekete nyárfa jellemző betegsége az agrobaktérium-fertőzés,
a borostyán pedig legnagyobb
arányban a kocsányos tölgyeken fordult elő – részletezik
a beszámolóban. Az összeg-

zés szerint a vizsgált egyedek
52,35 százaléka jó vagy kitűnő állapotban volt, ezzel szemben a fák mintegy 6 százaléka
elpusztult.
Egyes fák a koruk, vagy éppen
a méretük miatt érdemelnek védelmet, de olyan példányok is
találhatóak hazánkban, amelyekre különösen szép növésük,
alakjuk, a normálistól eltérő
fejlődésük vagy történelmi, népi
vonatkozásuk, esetleg ritka előfordulásuk miatt kell kitüntetett
figyelmet fordítani.
Forrás: mti.hu
G. L.
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Gyártörténeti pillanatképek
HÓNAPRÓL HÓNAPRA – JÚNIUS
Akárhányszor fellapozza az ember, mindig tartogat
érdekességeket a vállalat alapításának ötvenéves
jubileumára, 2000-ben kiadott Dunaferr Dunai
Vasmű Krónika. Az ikonikus kiadványból most olyan
eseményeket válogattunk öt évtized történéseit
áttekintve, amelyek a június hónaphoz kapcsolódnak.

1951. június 17.

Elkészül a DISZ ifjúsági nyári tábora a jelenlegi Móricz iskola mellett. A fiatalok első csoportja június 17-én kezdi meg az építőmunkát. Szeptember elejéig, kéthetes turnusokban több mint 9 000 diák
dolgozik itt.

1956. június 30.
Az acélműben kísérletek kezdődnek az öntőtölcséren keresztül adagolt alumíniumporral részlegesen csillapított acélok gyártására.

1964. június 19.
A Hengermű Gyárrészleg szervezetének keretében a hideghengermű üzemcsarnokában megkezdi a termelést a nyitott profilt gyártó
Sundwig sor és a zárt profilt előállító Elin sor.

1967. június 30.
A II-es kohó úrkúti ércből megkezdi a ferromangán gyártását.
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1978. június 10.
1970. június 14.
Húszéves fennállását ünnepli a Dunai Vasmű. Ebből az alkalomból
a Vasmű Történeti Gyűjteménye emlékkiállítást rendez a kultúrterem emeleti galériáján.

Szerződés alapján a konvertercsarnok gyártását a Kohászati Gyárépítő Vállalat, szerelését a Ganz-MÁVAG folyamatosan végzi. A berendezés kivitelezésében lengyel vendégmunkásokat is foglalkoztatnak.

1983. június 1.

1974. június 16.

Létesítésének 20. évfordulóját ünnepli a kikötő, amely az eltelt időben 15 millió tonnás forgalmat bonyolított le.

1977. június 20.
A hideghengerműi pácolósor felújítása során kicserélik a pácoló
kádakat, nullszint fölé helyezik az elszívórendszert, és a téglakémény helyett gumizott acélkéményt építenek.

A konverteracélmű öntőcsarnokában is üzembe helyezik az üstmetallurgiai kezelőállomást az acélok minőségének javítása érdekében.

1992. június 8.
Üzemelni kezd a meleghengerműben a VI. készsori hengerállvány
és annak elektrohidraulikus vastagságszabályzó rendszere.
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Mára elérték
kitűzött céljaikat
BEMUTATKOZIK A DUNAÚJVÁROS KUPA GYŐZTESE, AZ SZP-ASZTALOS SE
A dunaújvárosi kispályás
labdarúgó-bajnokság
élvonalában meghatározó
csapat az SZP-Asztalos
SE. A dunaferres kötődésű
csapat vezetője Körmendi
Zsolt, őt kértem meg, hogy
legyen segítségemre,
és mutassa be a gárdát
sorozatunkban.
– Még fiatal voltam, amikor a
csapathoz kerültem, így nem tudom, hogy pontosan mikor alakult az „eredeti” csapat. Nagyjából a ’90-es évek elejére tehető
a dátum. Vágány József hozta
létre az akkori Fanatic Rangers
nevű csapatot. Jómagam tizenhat évesen kerültem kapcsolatba velük és a kispályás labdarúgással, addig csak nagypályán
játszottam. Akkoriban a legalacsonyabb osztályban játszottunk több-kevesebb sikerrel. Támogatónk nem volt, úgy
dobtuk össze a pénzt a nevezési díjra, a játékvezetésre. Aztán,
ahogyan teltek az évek, egyre
komolyabban vettük a játékot,
egyre magasabb célokat tűztünk
magunk elé. Ennek eredményeként évről évre lépkedtünk a
legmagasabb osztály felé.
– Hogyan változott a gárda
összetétele?
– Az „eredeti” csapatból már
csak én maradtam a folyamatos
játékosmozgások miatt, amelyekre a „szokásos” okok: munka, költözés, kiöregedés, sérülések miatt került sor. A csapat
jelenlegi összetétele nyolc évre
nyúlik vissza, s mivel időközben
felettem is eljárt az idő, a csapatvezetői feladatokat vettem
át. Célként tűztük ki, hogy a legmagasabb osztály oszlopos tagjai legyünk, ezért komoly erősítésekbe kezdtünk, ami an�nyira jól sikerült, hogy az akkori B-csoportot úgy nyertük
meg, hogy minden mérkőzé14

sünkön diadalmaskodtunk. Azt den évben elmaradhatatlan
hiszem, ezt a teljesítményt nem az évzáró rendezvényünk és
sok csapat mondhatja el ma- szinte minden nap találkozunk
gáról! Jelenleg a célkitűzésünk egymással, a munkából vagy a
eredményeként a legmagasabb barátságból kifolyólag.
– Melyek a további célok?
osztály meghatározó együt– Minden évben szeretnénk
tese vagyunk. Több kispályás
kupán indulunk az egész or- minél jobb pozícióban végezni
szág területén, természetesen a a tabellán, ami persze nem mindig úgy sikerül, ahogy meDunaújvárosi Labdarúgó
net közben eltervezSzövetség által szerzük. Az eddigi
vezett
tornák
Játékosok:
legjobb teljerendszeres
Gyalus Zoltán,
sítményünk
résztvevői
Fekete Tamás,
a legmagavagyunk. A
Sowunmi Attila, Berkes Zsolt,
sabb oszcsapatunk
Palkó Győző, Rezes János,
tályban a 3.
létszáma
Sági József, Éliás Zsolt,
helyre volt
tizenöt fő,
Sebestyén Gergely, Fürj Ádám,
elegenakik
köFarkas Erik, Volf József,
dő, és úgy
zül hatan a
Fülöp Attila, Szőke Péter.
gondolom,
DUNAFERR
Csapatvezető:
egy
bronzterületén dolKörmendi Zsolt
érem mindig szégoznak, többen
pen csillog. Tavaly
folyamatos váltóműszakban, ezért sokszor nehéz megnyertük a minden évben kiösszeegyeztetni a mérkőzések írt Dunaújváros Kupát, így lehetőségünk nyílt megmérkőzidőpontjait.
– Honnan ered a név
- ni az aktuális bajnokcsapattal a
Dunaújvárosi
Szuperkupáért,
választásuk?
– A mostani csapatnévnek amit sikerült megnyernünk.
több éves múltja van. Régebbi Ez volt eddig a legeredményejátékosunk, Szőke Péter cége sebb évünk. Remélem, még
támogat minket, ezért vettük sok örömöt tudunk szerezni
fel köszönetképpen az SZP- egymásnak a pályán, mert csak
Asztalos nevet. Nemcsak egy fo- úgy lehet sikeres egy csapat, ha
cicsapat vagyunk, hanem remek mindenki ugyanúgy akarja a
baráti társaság is. Rendszeresen győzelmet.
tartunk összejöveteleket, minSzóládi Zoltán

A koronavírus okozta
veszélyhelyzet rányomta
bélyegét a sárkányhajó
sportágra is. A tavalyi
évben elmaradtak a
világversenyek, és a hazai
erőpróbák is jelentős
késéssel kerültek
megrendezésre. Az idei
szezont azonban rögtön két
sikeres versennyel kezdte
a Dragon Steel SE.
Mint arról Tóth Edit, az egyesület
elnöke beszámolt, május 8-9-én,
Sukorón gyűltek össze a sárkányhajósok az idei első versenyre, az
5. Outrigger Sárkányhajó Magyar
Bajnokság és Rangsoroló Versenyre. (Az outrigger hajó ezen a
versenyen egy, a stabilitás biztosítása érdekében oldalirányú támasszal kiegészített tengeri kenut
jelent – a szerk.)
A Dragon Steel SE 28 versenyzővel 11 kategóriában nevezett a
megmérettetésre és a hétvégén
összesen 14 érmet, három arany-,
nyolc ezüst- és három bronzérmet
lapátolt össze.
150 m-en az U18-as leányok
mezőnyében Wágner Luca Zita
ezüstérmet szerzett, Biró Vivien
4., Lakatos Adél 6. helyen zárt a
nagydöntőben. Az U18 fiú kategóriában Fischer Péter 5. helyezett, U24 férfi kategóriában Dózsa
Bálint ezüstérmet érdemelt ki.
1500 m-en az U18-as leány kategóriát a 13 éves Wágner Luca
Zita megnyerte, Biró Vivien éppen csak lecsúszva a dobogóról
4. lett. U24-es leány kategóriában
Ecsődi Sára 6. helyen végzett. Az
U18-as fiúk között Fischer Péter
4. helyezett lett. Az U24 férfi kategóriában Dózsa Bálint 5. helyezést
ért el. Felnőtt korosztályban 150
m-en a Premier osztályban GálBerey Tünde ezüstérmet szerzett,
a Senior A nőknél Bárdos Helga 6.
helyezést ért el. A Senior B női kategóriában Tóth Edit ezüstérmes,
Szabó Csilla Gabriella 4. helyezett lett. A Senior C női kategóriás Ruffing Gyöngyi bronzérmet vívott ki, Kiss Erzsébet 4., Jászainé
Hajdu Rozália 5. helyezést ért el.
A férfiak közül Körmendi László
megnyerte a Senior C férfi kategóriát, Vajda József ugyanebben

Sikerekkel indult
a sárkányhajós szezon
OUTRIGGER ÉS HOSSZÚ TÁVÚ MAGYAR BAJNOKSÁG

Az outrigger verseny kiválóságai: Sipos Árpád, Körmendi László,
Vajda József és Wágner Luca Zita

Május 29-én Baján rendezték meg a 10. Hosszú Távú
Sárkányhajó Magyar Bajnokságot.
Idén 29 csapat rajtolt el a különböző kategóriákban. A hosszú
ideje fennálló pandémiahelyzet
miatt a csapatvezetőknek is komoly kihívásokkal kellett megküzdeniük, de a Dragon Steel SE
a taglétszám növekedésének köszönhetően két nagyhajós legénységet is tudott nevezi, egyet a 20
fős női és egyet az open (férfiak)
kategóriában. A versenytáv hos�sza a nőknél 4 km, míg a férfiaknál
8 km volt, amely a távtól függően
20 és 35 percnyi kitartó küzdelmet jelent. A szurkolók részére izgalmas és látványos a verseny, hiszen a legénységek üldözéses formában kerülik meg a bajai Petőfiszigetet távtól függően egyszer
vagy kétszer. Hosszú idő óta elő-

ször mehettek a csapattal drukkerek is, így számos videó és sok-sok
örömteli kép készült a versenyen.
Az egyesület versenyzőinek nagy
része volt válogatott, illetve válogatott aspiráns a novemberi Hong
Kong-i Nemzeti Vb-re, akiknek
a Magyar Bajnokságokon a megmérettetés kötelező program.
Ezért igen magas létszámmal, 44
fővel vett rész a bajnokságon az
egyesület, a 10-78 éves korosztályból. A Premier női hajó fölényes győzelmet aratott, első helyezést vívott ki. A Premier open
hajó saját rekorddal harmadik helyezést küzdött ki.
Tóth Edit azt is megjegyezte,
hogy rendkívüli érzés volt hos�szú kihagyás után más egyesületek egységeivel újra összecsapni,
olykor fej-fej mellett küzdeni, végül rendkívül fáradtan, rogyadozó
lábakkal, mégis felemelő érzéssel
kiszállni a sárkányhajóból…
Az egyesület továbbra is várja
az utánpótlást erősítő fiatalok jelentkezését, és hogy minél több
gyerek ismerkedhessen meg a
sárkányhajó sportággal, augusztusban nyári tábort is szerveznek.

Fischer Péter is magabiztosan versenyzett Sukorón

a döntőben ezüstérmet szerzett,
Varga Béla 4., Sipos Árpád 5. helyezett lett. A Senior B férfi kategóriában Szabó Zsolt 4. helyezést
ért el.
1500 méteren erős oldalszélben, nagy hullámokkal kellett
megküzdeni, de itt is kivették a
részünket az éremgyűjtésből.
Premier női kategóriában GálBerey Tünde ezüstérmet szerzett.
A Senior B női kategóriában Tóth

Edit ezüstérmes, Szabó Csilla
Gabriella 5. helyezett lett. Senior
C kategóriában Kiss Erzsébet
bronzérmet vívott ki, Jászainé
Hajdu Rozália 4. és Bíró Andrea
5. helyezést ért el. A Senior B férfi
kategóriát Vajda József megnyerte, Körmendi László ezüstérmes,
Sipos Árpád bronzérmes lett.
Az egyesület további versenyzői mindkét távon a középmezőnyben végeztek.

A Hosszú Távú Magyar Bajnokság résztvevői
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Véradás

A dunaújvárosi véradás
egyik fő bázisa hagyományosan az ISD DUNAFERR, ahol legközelebb
június 24-én-én a a Kultúrteremben lehet vért adni
10-14 óráig. A szervezők
kérik a véradókat, hogy
fényképes igazolványt és
tajkártyát vigyenek magukkal.

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk
bármilyen témában várja
kérdéseiket,
javaslataikat, amelyeket
az adott szakterület
vezetőjéhez továbbítunk.
Írjanak nekünk
a dunaferrmagazin@
isd-dunaferr.hu
e-mail címre, illetve
keressék lapunk
elektronikus változatát
a www.isd-dunaferr.hu
weboldalon.

Nagyszabású
Móder-kiállítás
A Kortárs Művészeti
Intézetben
Móder
Rezső Munkácsydíjas képzőművész munkáiból
nyílt retrospektív
kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők. A tárlatot, amely nem
csak izgalmas keresztmetszetet ad a művész életművéből, de
Dunaújváros fennállásának het-

venéves jubileumára
is reflektál, a június
11-ei megnyitón Kozák Csaba művészeti író ajánlotta a látogatók figyelmébe. A
július 31-ig látogatható „Lebegő ellenállások” címet viselő
kiállítás különlegessége, hogy első alkalommal találkozhat a közönség
a művész utóbbi években készült, új munkáival is.

Rekorder véradó

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

Június 1-jén a Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Területi Szervezetének irodájában köszöntötték a térség legaktívabb
véradóját. Tóth Kálmán kollégánk, az Acélmű daru üzemének
vezetője, önkormányzati képviselő 18 éves kora óta ad vért
rendszeresen. Eddig már 131 alkalommal vállalta a véradást, és
ezáltal csaknem 60 liter vérrel
segített másoknak. Feth Katalin,
a Vöröskereszt területi vezetője
hangsúlyozta: hálás köszönet illeti a rendszeres véradókat, akik
önzetlen segítségnyújtásukkal

életeket mentenek és támogatják a súlyos balesetet szenvedett,
vagy betegséggel küzdő embertársaik gyógyulását.

Tisztelt
Pénztártagjaink!
Az Igazgatótanács a 2021/15.
számú (2021.05.05.) határozatában úgy döntött, hogy a
veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő
szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm.
rendelet 5. § (1) bekezdésében biztosított jogkörrel
élve, a 2020. évi beszámoló elfogadásáról és az üzleti
jelentésről az Ellenőrző Bizottság támogató véleményének ismeretében írásbeli
határozattal dönt.
Ennek birtokában a
Pénztár
Igazgatótanácsa
2021/21. sz. (2021.05.25.)
határozatával elfogadta a
2020. évi beszámolót és üzleti jelentést.
A veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napon
belül a Nyugdíjpénztárnak
rendkívüli küldöttközgyűlést kell összehívnia. Az
Igazgatótanács fenti határidőn belül a küldöttközgyűlés elé terjeszti a 2020. évi
beszámolót és üzleti jelentést a küldöttek általi jóváhagyásra. A rendkívüli küldöttközgyűlés időpontjáról
küldötteinket meghívó küldésével tájékoztatjuk.
Pénztártagjaink
hon
lapunkon
(www.gyongy
haznyp.hu/Rólunk/Pénztár
adatai, mutatók) megtekinthetik a 2020. évről készült beszámolót és
hozamokat.
Gyöngyház
Önkéntes
Nyugdíjpénztár
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