
Nyári karbantartások a műveknél
Az ISD DUNAFERR Zrt. gyártóművei közül több helyszínen 
is zajlottak az elmúlt hónapokban karbantartási-felújítási 
munkálatok. A részletekről az érintett gyártóművek vezetőit 
kérdeztük.

2. oldal

Kis csapat az élet szolgálatában
Az üzemi mentőszolgálat szakembereivel általában csak 
akkor találkozunk, ha valami baj van. Tőlük várjuk a segítsé-
get, a gyors és szakszerű intézkedést akkor, ha veszélyben 
van bárki a gyárkapukon belül. A mentés mellett azonban 
számos más dologgal is foglalkoznak.

6. oldal

Gyakorlatba átültetett elméleti tudás
Az ISD DUNAFERR társaságcsoport jövője szempontjából az 
egyik kulcsfontosságú kérdés a jó színvonalú szakember-
utánpótlás biztosítása. Augusztus közepén három, duális kép-
zésben résztvevő anyagmérnök hallgató szakmai előadáson 
mutatta be az üzemi gyakorlat során megszerzett ismereteit.

8. oldal

Moszkvától a Bajkál-tóig
Az idei nyáron oroszországi társasutazáson vett részt 
egyik dunaferres kolléganőnk. Útjuk során utaztak a hí-
res Transzszibériai Expresszel, és rengeteg érdekes dol-
got láttak. Képes élménybeszámolóját lapunkban olvas-
hatják.

10. oldal
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Aktuális

Nyári karbantartások 
a műveknél

 A bIZToNSágoS üZEmmENETéRT,

Az isD DuNAFERR Zrt. 
gyártóművei közül több 
helyszínen is zajlottak 
az elmúlt hónapokban 
karbantartási-felújítási 
munkálatok.  
A részletekről az érintett 
gyártóművek vezetőit 
kérdeztük.

Kiterjedt javítási 
munkálatok a teljes 
gyártóműben
Lontai Attila gyárvezető, Me
leg  hengermű: – Több részre 
kell bontanunk a nyári javítá
si munkálatokat, főként a ke
mencék miatt. A léptetőge
rendás kemence javítása már 
májusban elkezdődött és jú
niusban be is fejeződött, így 
a tényleges nagyjavítási idő
szak után már egy kész álla
potú kemencével indultunk. A 
tolókemence javítása négy he
tet vesz igénybe a rendelkezés
re álló kapacitások miatt. Jú
lius 23án este álltunk meg, 

ekkor leállt mindegyik ke
mence, de csak az 1es számút 
kezdtük el javítani, augusztus 
16án gyújtottuk vissza és 23
án lépett be újra a termelésbe. 
A 2es számú tolókemence ja
vítását jövő év márciusára üte
meztük át. 

A hengersoron 14 napos 
nagyjavítás volt és 13 napig tar
tott ugyanez a lefejtődarabo
lósoron. A berendezések javí
tása nem egyszerre történt, hi
szen a hengerlés után a kihen
gerelt szalagokat a lefejtődara
bolósoron még ledaraboljuk és 
csak utána állunk meg. A ter
veknek megfelelően augusztus 
6án délutántól már folyamato
san hengereltünk.

Az idei évben nagyobb volu
menű beruházást nem tervez
tünk. A bugatéri belső darupá
lyát kellett elsősorban felújíta

A nagyjavításoknál minden esetben a „legszűkebb keresztmetszet”  
az előnyújtó függőleges és vízszintes állványainak megmunkálása

Idén az 1. számú csévélő dobtámasz-csavarjainak újra felfúrásához  
egy speciális megmunkáló egységet kellett legyártani
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ni, a tavalyi évben már sorra ke
rült az egyik oldal, idén a másik. 
Ez a legnagyobb terhelést elvi
selő darupályaszakasz, ide ér
keznek be, és innen szállítjuk 
ki a bugákat, az éves forgalma
zás hárommillió tonna. A daru
pályasíncsere folytatódott a te
kercskikészítő területen, tavaly 
az első szakasz javítását már el
végeztük. A csarnok végén lévő, 
kiszállítást végző bakdarun fel
újítás jellegű beruházást végez
tünk, valamint a 96os és a 32es 
darukon macskasíncsere tör
tént. A munkálatokat a Daru
Sín Kft. végezte el.

A Meleghengerműben a 
nagy javítás legfőbb gépésze
ti munkái a következők vol
tak: a kemencénél a beadó gör
gősoron, rakásbontón, illetve a 
kiszedőgépeken teljes mérté
kű felújítást végeztünk. A leg
szűkebb keresztmetszet minden 
esetben és minden évben az elő
nyújtó függőleges és vízszintes 
állványainak a megmunkálása. 
A csúszólapok alatti megmun
kálások szükségesek az éves, 
nagy terhelések okozta kopá
sok miatt. Itt felhegesztések tör
ténnek, majd ezt lemunkálják a 
Gyártó Egység szakemberei. Az 
idén több helyen is voltak ilyen 
megmunkálások, például az elő
nyújtónál és a coilboxnál is. 
Egy speciális eszközt, úgyneve
zett megmunkáló egységet kel
lett legyártani az 1. számú csé
vélő dobtámaszcsavarjainak 
újra felfúrásához. Az előnyúj
tó utáni görgőszakasz cseréje 
is megtörtént, itt már az év so
rán eltört a tartószerkezet alap
ja, ezért ezt mindenképpen cse
rélnünk kellett a hajtóművekkel 
együtt.

A primer revétlenítő is nagy
javításon esett át, a 150200 bar 
nyomás év közben gyakorlatilag 
„megeszi” az acélszerkezetet. 
Stabilizáltuk is a berendezést, az 
eredeti 18 mmes kalitka helyett 
most már két 50 mmes acéllap 
biztosítja a szerkezetet. 

A coilboxnál acélszerkeze
ti megmunkálások történtek, új 
bronzperselyt építettünk be, a 
kiszerelt eszközöket teljesen fel
újítottuk, és úgy építettük visz

sza. Az ollónál kisebb munkák 
kerültek sorra, ott tavaly végez
tünk el nagy felújítást.

A hengersoron a revétlenítő 
kollektorok cseréje is megtör
tént. A 2es állványnál hosz
szúlöketű kapszulát cseréltünk, 
ezek biztosítják a hengerrésál
lítást, illetve a vastagságszabály
zást. Az 1es állványban pör
gő fogaskerékcsere és tömítések 
javítása is sorra került. A villa
mos kollégák modernizálták a 
támhengercserélő berendezés 
villamos rendszerét. 

A vastagság, szélesség 
és szelvénymérő teljes felújí
tását, karbantartását az IT 
Igazgatóság végzi, idén itt voltak 
az IMS német cég szakembe
rei is, akik segítették a munká
latokat. Az 1es csévélőn a dob
támasz megmunkálása valósult 
meg és behúzó görgőket is cse
réltünk mindkét csévélőnél. A 
géptermi munkák során az elő
nyújtói és a sori revétlenítő ma
gasnyomású szivattyúit újítot
tuk fel. A hengersoron a 4es 
motort újítottuk fel, a nagyhaj
tóműveknél revíziókat végez
tünk, a 3as állványnál fogaske
rékcsere is megvalósult.

A termelés a nagyjavítások 
után léptetőgerendás és egy 
tolókemencés üzemmenettel 

indult el, jó ütemben futott fel 
a termelés. Voltak kisebb prob
lémák az indulással egyes terü
leteken, de ezeket megoldottuk. 
A nagyjavításban sok társegység 
vett részt: a Meleghengermű 
karbantartó és technológiai 
szakemberei, a Gyártó Egység, 
az IT Igazgatóság, a központo
sított motorkarbantartók, va
lamint külső vállalkozók. Volt 
olyan nap, amikor egy adott 
műszakban csaknem három
száz ember dolgozott. 

A pácoló  
és a savregeneráló 
karbantartása  
a legkomplexebb feladat
Zombori Zoltán, üzemviteli 
és karbantartás vezető, Hideg
hengermű:  – A nyári nagyja
vítási időszakunkat a Meleg
hengermű leállása határozza 
meg, ugyanis az ekkor kialaku
ló anyaghiányos időszakot hasz
náljuk fel karbantartásra. Főbb 
berendezéseink, amelyeket a jú
lius végi és augusztusi javítások 
érintettek: a tekercsszállító be
rendezés, a pácoló és regenerá
ló, valamint az 1700as simító/
dresszírozó hengerállvány. (A 
savregeneráló üzem tartályai-
nak cseréjéről lapunk 5. oldalán 
olvashatnak – a szerk.)

A tekercsátadón a főbb gé
pészeti kopóalkatrészek rutin
szerű javítása valósult meg, eh
hez társult a hidraulikus akku
mulátorok időszakos ellenőrzé
se. A pácoló és a savregeneráló 
karbantartása az erős savas ké
miai hatás miatt a legjelentő
sebb emberi és anyagi erőfor
rást megmozgató javításunk. A 
pácolói karbantartás a kenések, 
a kopófelületek, valamint a léze
res hegesztőgép ellenőrzését je
lenti. Az elvezetői széldarabolók 
felújítása is megvalósult, a csap
ágyperselyeket lézeres felhe
gesztéssel újíttattuk fel egy kül
ső céggel. A kádak alapos tisz
títására és ellenőrzésére, illetve 
ha szükséges, a műanyag savál
ló vezetékek cseréjére ilyenkor 
van egyedül lehetőségünk. A 
pácolói részen saját személyzet
tel dolgoztunk, a regenerálóban 
a KGYV cég végezte el a tűzál
ló falazat felújítását. A savrege
neráló berendezéseinek nagy 
kémiai és abrazív igénybevétele 
van, ezért itt évente kétszer van 
szükség javításra, a következő 
leállásunk decemberben lesz. 

A dresszírozó feladata, hogy 
hőkezelés után kialakítsa a le
mez megfelelő mechanikai tu

Görgőcsere a pácolósoron

(Folytatás a 4. oldalon.)
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lajdonságait. A fókuszban a ru
tin javításon kívül azok a be
rendezésegységek voltak, ame
lyek érintkeznek a lemezfelü
lettel, azaz a lefel csévélő és a 
feszítő egység javítása volt a fő 
irányvonal. A villamos és gépé
szeti üzemek és a karbantartási 
osztály szoros együttműködésé
re van szükség a nagyjavítás so
rán. Munkájukat megköszön
ve elmondható, hogy zökkenő
mentesen történtek meg a javí
tások, az indulások és a vissza
indulások is.

Mint ahogyan említettem, 
decemberben lesz a regeneráló 
idei második karbantartása, de 
ezt megelőzően még az 1760
as irányváltó hengerállványun
kat fogjuk javítani októberben. 
Ezen a területen eközben meg
valósul egy beruházás is: daru
sín csere. Az 1550es nagy ha
sító berendezésünk nagyjavítá
sát a Fémbevonó nagyjavításá
val összehangolva novemberre 
tervezzük.

Bővült a szállítási-
rakodási eszközpark 
Ősz László gyárvezető, Szállí
tómű: – Eszközparkunk jelen
tős része mobil eszköz, ami azt 
jelenti, hogy bármikor be tud
juk vinni a saját karbantartó 
műhelyeinkbe mind a vasúti, 
mind a közúti járműveket, szál
lító és rakodóeszközöket. Az 
utóbbi évek tapasztalata, hogy 
elsősorban a közúti szállító esz
közöknél csak hibaelhárítás fo
lyik. Szerencsés helyzetben va
gyunk: majdnem mindenből 
van tartalék gépünk. Normál 
termelés mellett két Valmet 
gép elegendő ahhoz, hogy a 
termeléshez szükséges szállí
tási feladatokat biztosítani tud
ja, ezzel szemben nekünk négy 
működőképes Valmetünk van. 
Életkoruk viszont eléggé ma
gas: kettő közülük 1977es 
gyártású, a két újabb 2008as, 
illetve 2012es üzembe helye
zésű. A futásteljesítményük 
rendkívül magas, ennek meg

felelően történnek a javítások. 
A mozdonyoknál tíz üzemelő 
gépünk van munkában átlago
san, normál termelési kapacitás 
mellett. Ezen a területen tarta
lékként hat plusz mozdonnyal 
rendelkezünk, ami lehetővé te
szi a tervszerű karbantartások 
elvégzését. A magyar mozdo
nyok 195558, a román moz
donyok 198587 közötti gyár
tásúak. Ezekbe a mozdonyokba 
Detroit típusú dízelmotorok 
kerültek beépítésre, amelyek 
karbantartási igénye és üze
meltetési költsége töredéke az 
eredeti motoroknak. Felújí
tásuk 4045 ezer üzemórán
ként szükséges, ezzel szemben 
a magyar mozdony motorjának 
a felújítására 1012 ezer órán
ként volt szükség. Az erede
ti magyar motorok fogyasztá
sa 4050 liter óránként, ezzel 
szemben a Detroit motorok fo
gyasztása mindössze 10 liter. 

A két fő berendezéstípus 
mellett vannak még a Szállítómű 
eszközparkjában konténerszál
lító autóink, kamionok, villás
targoncák, mini homlokrako
dók, forgó rakodók, homlokra
kodó gépek is. Ezeknél a gépek
nél is mindegyik típusból van 

tartalék gépünk, hogy a terme
léshez szükséges szállítási, rako
dási feladatokat maradéktalanul 
végre tudjuk hajtani. 

Nagy problémát jelentett 
számunkra, hogy az elmúlt tíz 
évben nem volt lehetőségünk új 
gép vásárlására, egészen tava
lyig. Az elmúlt egy év folyamán 
sikerült beruházás keretében 
vásárolnunk egy új JCB hom
lokrakodó gépet. Ezenkívül egy 
Volvo típusú használt, de kitű
nő állapotú homlokrakodó gé
pet is tudtunk venni, valamint 
beszereztünk egy nagyon jó ál
lapotú, használt konténerszál
lító autót is. Jelenleg folyamat
ban van két új villástargon
ca és egy sószóró berendezés 
beszerzése.  

A napi munka szempontjából 
fontos momentum, hogy a G19
es Valmet teljes elektromos fel
újítása augusztusban befejező
dött és munkába tudtuk állíta
ni a gépet. Tervezzük az 1977
es gyártású G17es Valmet tel
jes átépítését is, a vezetőfülke 
cseréjével együtt.

Azt tapasztalom, hogy a 
Szállítómű kollektívája rendkí
vül összeszedetten és jól dolgo
zott az elmúlt időszakban. Az 

üzemzavarok száma jelentősen 
csökkent és minden szállítá
si igényt teljesítettek a kollégá
im. Ezúton szeretném megkö
szönni minden munkatársam
nak a rendkívül sok erőfeszítést, 
amelyet tettek annak érdeké
ben, hogy a szállítási feladato
kat a lehető legjobb minőség
ben teljesítsük.

Megváltozott  
a termelési rend
A Lemezalakítóműben Koz-
ma Gyula gyárvezető röviden 
összefoglalta, hogy az idei évi 
nagyjavítás során az előző évek
hez hasonló, szokásos karban
tartási munkálatokat végezték 
el mind a gyártósorokon, mind 
a hasítón. A nagyjavítás egy hé
tig tartott, a berendezések kar
bantartását kizárólag saját gé
pész, villamos és forgácsoló 
karbantartó szakembereik vé
gezték el. Emellett felkészítették 
a gépeiket a szeptember elsejé
vel elindított folyamatos üzemű 
termelési rendre is, ami próba
jelleggel előreláthatólag decem
ber közepéig tart, s az eredmé
nyek kiértékelését követően a 
vállalatvezetés dönt majd a jö
vőbeni termelési rendről.

Az új jCB homlokrakodó gépet a pályafenntartási üzem kapta meg

(Folytatás a 3. oldalról.)
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Befejeződött  
a teljes tartálypark cseréje

 még TART A pRóbAüZEm

A nyár elején látványos 
daruzási manőverekkel 
emelték a helyükre 
a Hideghengermű 
savregeneráló üzemében 
azt az utolsó három darab, 
150 köbméteres speciális 
savtároló tartályt, amelyek 
beépítésével teljessé vált a 
tartálypark és befejeződött 
a tartálycsere-program. 

A telepítést kiegészítő munká
latok elvégzését követően au
gusztus közepén indították el 
a próbaüzemet a szakembe
rek, amely a végleges hatósági 
egedélyek megérkezéséig tart. 
Zombori Zoltán üzemviteli és 
karbantartásvezetővel idéztük 
fel az öt szakaszból álló beruhá
zási program részleteit.

– A programot 2013ban 
kezdtük el egy darab tartály cse
réjével, melyet akkor még teljes 
egészében egy külső szakcég
gel végeztettünk el. Az üzem
biztonság, a munkavédelem és 
környezetvédelem szempont
jait is figyelembe véve az ISD 
DUNAFERR menedzsment
je által támogatott tartálycse
reprogram 2016ban folyta
tódott, de innentől már sa
ját dunaferres kollégák szer
vezésében és kivitelezésében. 
Évente 22 darab tartályt cse
réltünk az idei utolsó szaka
szig, amikor a maradék 3 da
rab tartály cseréje történt meg. 
Az így letelepített 10 darab tar
tály egyrészt az eredeti 8 da
rab tartály elhasználódása, il
letve a magasabb technológi
ai pufferkapacitási igény mi
att vált szükségessé. Az új tí
pusú tartályok, melyeket 
Lengyelországban gyártottak, 
a mi speciális üzemeltetési kö
rülményeinkhez lettek igazítva, 
kialakítva, így az eredetiekhez 
képest számos technikai mó
dosítást végeztünk el a gyár

tóval közösen, úgymint tartály 
műgyantaalapanyag, tartály
fenékkialakítás, UVvédelem 
stb. A tartálycserék egyébként 
minden esetben egy összetett, 
több szakipari területet érin
tő műveletegyüttest jelentet
tek. A régi tartályok kiemelé
se előtt az emelési űrszelvény
be eső acélszerkezeteket, járdá
kat ki kellett váltani, el kellett 
távolítani. A kiemelést követő
en az eredetileg ferde tartály
fenékkialakítás miatt a tar
tályalapokat át kellett alakíta
ni vízszintes kivitelűre egy spe
ciális műgyantafelöntéssel úgy, 
hogy a tartályfenék terhelhető
séget és a savvédelmet továbbra 
is biztosítottuk. A kivitelezést 
minden esetben nagyon szo
ros és összehangolt ütemterv 
szerint kellett végezni, hiszen 
a tartályalapok előkészítésének 
ideje alatt a savregenerálónak 
csökkentett tartálykapacitással 
kellett dolgoznia. Pontosan is
mernünk kellett a tartályok el

készültének időpontját, ahhoz 
ütemezni az acélszerkezetát
alakítást, a régi tartályok ki
emelését, a tartályalapok átala
kítását. Minden készrejelentés 
után műszaki átvételre került 
sor a gyártó tőlünk 1000 kilo
méterre fekvő lengyelországi 
telephelyén, majd azt követően 
a 13 méter magas, 4 méter át
mérőjű túlméretes szállítmá
nyok háromnapos ideszállítá
sa végén, gyakorlatilag a kami
onokról emeltük be az új tartá
lyokat a tartályalapokra. A tar
tálybeemeléseket követően az 
acélszerkezeteket minden eset
ben helyre kellett állítani, a jár
dákat visszaemelni, illetve a tar
tályok műanyag csővezetékeit 
ki kellett építeni, ergo a tartá
lyokat be kellett illeszteni a re
generálói csőhálózat rendsze
rébe. Általánosan elmondható, 
hogy a tartályok gyártási ideje 
mintegy 4 hónap volt, a kivitele
zéshez és beüzemeléshez pedig 
általában 34 hétre volt szükség. 

Az acélszerkezetkiváltásokat 
a Gyártó Egység lakatos cso
portja, a ki és beemelést a 
Dunagép Zrt. professzionális 
gépei és szakemberei végezték. 
A DUNAFERRben tevékeny
kedő ipari alpinistákra is szük
ségünk volt, továbbá a Csúcs
Ép Kft. rutinos szakembereire, 
akik az ácsolatokat készítették 
számunkra. Nem szabad elfe
lejteni, hogy minden művele
tet az üzemelő tartályparkban 
kellett elvégezni, néhány cen
timéteres távolságra a műkö
dő savvezetékektől. A koordi
nációt, az építészetet, a daru
zásnál szükséges darukötözést 
és közreműködést, illetve a mű
anyag csövezést, szerelvénye
zést a Hideghengermű gépésze
ti üzemének dolgozói végezték, 
ezúton is köszönet illet minden 
közreműködő kollégát.

Az új típusú tartályoktól 15
20 év élettartamot várunk el, 
hibamentes üzemeléssel.

Sz. I.
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GyáRi élEt

Az üzemi mentőszolgálat 
szakembereivel általában 
csak akkor találkozunk, 
ha valami baj van. tőlük 
várjuk a segítséget, a gyors 
és szakszerű intézkedést 
akkor, ha veszélyben van 
bárki a gyárkapukon belül. 
A mentés mellett azonban 
számos más dologgal is 
foglalkoznak: gyakorlatilag 
huszonnégy órás 
ambulanciát működtetnek, 
de találkozhatunk 
velük a munkavédelmi 
ismeretterjesztő 
előadásokon csakúgy, 
mint a katasztrófavédelmi 
gyakorlatokon. Most kicsit 
bepillanthattunk munkájuk 
kulisszái mögé.

Szakmájáról, pályájáról kér
deztem Kiss Leventét, a foglal
kozásegészségügy és mentő
szolgálat osztályvezetőjét, aki 
néhány mondatban foglalta 
össze azt a tizenöt évet, amit a 
DUNAFERRnél, mint higiéni
kus szakértő eltöltött. Beszélt 

a közegészségügy szerteága
zó területeiről, köztük az iga
zán érdekes, foglalkoztatással 
kapcsolatos egészségvédelem
ről, betegségeket megelőző te
vékenységről. Munkája része, 
hogy a foglalkozásegészségügyi 

orvosokkal, munkabiztonsá
gi szakemberekkel és a munka
védelmi képviselőkkel közösen 
feltárja a különböző munkahe
lyek, tevékenységek egészség
károsító kockázatait és a feltárt 
kockázatok minimálisra történő 
csökkentése érdekében a mun
káltató felé valamilyen megelő
ző intézkedésre tegyen javasla
tot. A DUNAFERRnél hét féle 

kockázat ér tékelésben összegzi 
ta pasztalatait. Mind  emellett fe l   
ügyel, karbantart tizennégy 
munkaegészségügyi szakterüle
ti rendelkezést is. A fent leírtak a 
munkáltató feladatai, de a dolgo
zók is sokat tehetnek munkahe
lyük környezetéért, tisztaságáért, 
saját egészségükért. 

S hogy miként műkö
dik az üzemi mentőszolgálat 
rendszere?

 – A szakmai felügyeletet dr. 
Máté Ágnes, a Szent Pantaleon 
Kórház sürgősségi betegellátó 
osztályának osztályvezető főor
vosa látja el, aki mindent tud a 
mentős munkáról, hiszen tizen
négy éven át kivonuló mentőor
vos volt – mondja Kiss Levente. 
– Jelenleg tíz fő dolgozik ná
lunk a mentőállomáson, köztük 
két  diplomás mentőtiszt, akik a 
munkájuk során a legfontosabb 
orvosi beavatkozásokat is önál
lóan elvégezhetik. Három kol
léga mentőszakápoló végzett
séggel rendelkezik, ők a gyógy
szeres beavatkozásokat a men
tőállomás szakmai vezetőjétől 

kapott írásos megbízás alap
ján végzik. Sérüléseket látnak 
el, injekciót adnak, infúziót köt
nek be. Képzett szakemberek, 
rendszeresen megújítják tudá
sukat. Öt mentőgépkocsiveze
tőnk van, többségük rendelke
zik mentőszakápolói képesítés
sel is. Ennek nagy hasznát veszi 
a mentőszolgálat, mert a beteg
ellátás során segíteni tudnak az 
ellátást végző kollégának.

Együttműködési szerző
dést kötöttünk az Országos 
Mentőszolgálattal, amelynek 
keretében lehetőség van a szak
mai továbbképzésre, valamint 
kisegítjük egymás munkáját. A 
dunaferres mentőállomáson két 
mentőautó teljesít szolgálatot, 
így maradéktalanul megfelelünk 
a vonatkozó miniszteri rende
letnek, amely előírja, hogy tar
talék mentőgépjárműről is gon
doskodni kell. Alig egyéves az új 
Mercedesünk, amely tud min
dent, ami egy esetkocsitól elvár
ható. Speciális eszközökkel, mű
szerekkel felszerelt, rakterében 
többek között EKGkészülék, 
defibrillátor, pulzo ximéter, re
animációs kész let, különleges 
mentőágy és egyéb mentéstech
nikai eszköz található. Mellette 
tartalékként ott áll a garázs
ban a gondosan karbantartott, 
jól felszerelt, korosabb Citroën 
is, amely szintén bármikor be
vethető. Ha úgy kívánja a hely
zet, besegítenek az Országos 
Mentőszolgálatnak. Ez a kap
csolat kölcsönös, szükség ese
tén a városi mentők is bejönnek 
a gyárba. 

Nem árt tudni, hogy mire 
számíthatunk egy segélykérő 
hívás után. Erről is kérdezem a 
szakembert:

– Segélyhívást követően a 
mentőegységnek nappal egy, éj
szaka két perc alatt kell elhagy
nia a mentőállomást. A Vasmű 
területén a bejelentéstől számít
va öt percen belül ki tudnak érni 
a helyszínre. Évente kéthárom
száz esethez vonulnak ki, leg
gyakrabban belgyógyászati, kar
diológiai, neurológiai panaszok
hoz, traumás sérülésekhez ri
asztják a mentőket. Emellett a 
mentőállomáson ambuláns 

Kis csapat az élet 
szolgálatában

 mENTőállomáS A gyáRbAN
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eseteket is fogadnak a kollégá
im. Előfordul, hogy egy munka
vállaló a mentőállomáson nem 
talál senkit, ha sérülésével beko
pogtat. Ennek oka, hogy a men
tőegység éppen a mentőállomá
son kívüli feladatot teljesít, bete
get lát el vagy szállít. Ezért erre 
az esetre elhelyeztünk egy piros 
telefont a folyosón. Csak fel kell 
emelni a telefont, tárcsázni sem 
szükséges, így rögtön kapcsolat
ba lehet lépni a mentőegységgel.

jó érzés segíteni
Megnyugtató környezetben, 
szemmel láthatóan jól felszerelt 
terekben működik az ISD DU
NAFERR mentőállomása.

– A nap huszonnégy órájá
ban elérhető itt az ambulancia – 

mutat körbe Kiss Krisztián ve
zető mentőtiszt. – Az orvosok 
is ideküldik a munkavállalókat, 
valójában sürgősségi ellátást 
végzünk, de beadjuk a házior
vos által kiírt injekciót, vérnyo
mást mérünk, szédülés esetén 
fektetjük, megfigyeljük a bete
get, együttműködve az üzemor
vosokkal. Lehetséges diagnózist 
állítunk fel, belgyógyászati ese

teket látunk el. Meggyógyítani 
ritkán tudjuk a betegeinket, in
kább az a cél, hogy a további ál
lapotromlást megelőzzük, sta
bilizáljuk az állapoukat, szük
ség esetén fájdalmat csillapít
sunk, gyorsan, kíméletesen 
kórházba szállítsuk. Olyan a 
mentőállomás, mint egy nagy 
„szerviz”, csak mi emberekkel 
foglalkozunk.

Nem gondoltam korábban, 
hogy a mentőtisztek ennyire 
képzettek. Érdekelt, milyen in
díttatásból választotta Krisztián 
ezt a pályát:

– A család miatt korán 
dolgozni kezdtem, tizenhét 
évesen olvastam a hirdetést, 
miszerint mentőápolót ke
resnek. Jelentkeztem az Or
szágos Mentőszolgálathoz. Sor 
ban elvégeztem a szük séges 
iskolákat. Még nem szü letett 
meg a kisfiam, így tudtam tanul
ni kéthárom munka hely mellett 
is. Nagyon megszerettem a 
munkámat, benne a segítség
nyújtás lehetőségét, amit adha
tunk az embereknek. Van egy 
speciális hangulata a mentő
nek, a szirénának, a nagy élet
mentéseknek. Emlékezetesek a 
küzdelmek, de sajnos a fájdal
mak is, amikor elveszítünk vala
kit. Néhány esetre évek múltán 
is emlékszem, néha álmomban 
is előjönnek. Ha mérleget vonok, 
a negatív eseteket mégis ellensú
lyozzák az eredmények. Nekem 
siker, hogy olyan helyre visszük 
a sérülteket, ahol megmentik az 
életüket. Ezzel együtt megterhe
lő az Országos Mentőszolgálat, 

ezért jöttem a DUNAFERRhez 
2007 márciusában. Fontos volt a 
jó fizetés, a nyugodtabb munka
körülmények, és az is, hogy tá
mogatták a továbbtanulásomat, 
diplomát szerezhettem. Nem 
kell a munkahelyemen túl még 
kéthárom helyen dolgoznom, 
elegendő időt tölthetek a csalá
dommal. A feleségemnek sem 
kell a kórházi munkáján kívül 
másodállást vállalnia.

Kiszámítható biztonság, 
jó csapatban
Kimentünk a patikatisztaságú 
garázsba, ahol Horváth Attila 
mentőgépkocsivezető nyitotta 
ki a mentőautó ajtaját, mutatta 
meg a jármű felszereléseit, a ki
nyújtott kézzel elérhető műsze

reket, a praktikusan csomagolt 
infúziót, kötszereket, a gyógy
szeradagolót. Láthatóan ruti
nosan mozgott, csukott szem
mel is elérte a keresett dolgokat. 
Arra gondoltam, biztosan itt 
kezdhette dolgozó éveit: 

– Korábban kamionnal jártam 
az országot, volt, hogy két hétig 
sem jutottam haza. Elsősorban 
ezért jöttem el mentősnek – 

mondja őszintén pályája kezde
téről beszélve. – Az Országos 
Mentőszolgálatnál kezdem tíz 
éve, a DUNAFERRhez három 
éve kerültem. Vonzó itt a bérezés, 
jók a munkakörülmények, és 
remek a csapat, akikkel együtt 
dolgozom. Fontos, hogy már 
csak egy részmunkaidős mellék
állásom van, az is az Országos 
Mentőszolgálatnál.

Beszélgettünk néhány szót a 
mentőautó vezetéséről is:

– Mindig helyfüggő a mentő 
sebessége, a városban általában 
harmincnegyvennel megyünk, 
a beteg állapotától függően. A 
kék megkülönböztető jelzés és a 
sziréna az akadálymentes, folya
matos haladást szolgálja. 

Végezetül a napi rutinról 
kérdeztem:

– Változatos a munkám. A 
huszonnégy órás műszak elején 
átnézzük az autókat, hogy mű
ködőképeseke. Megbeszéljük, 
mi volt az előző műszakban, mi 
várható. Napközben, ha szük
séges, besegítünk az Országos 
Mentőszolgálatnak. Heti egy
két alkalommal a városban 
járunk. 

Az élet legszebb percei
ről is beszélgettünk a men
tőautó felszereltsége kap
csán. Viccelődésemre, hogy 
netán szülés ellátására alkal
mas eszközök is vannake az 
esetkocsiban, igenlő választ 
kaptam. Kohászati üzemekben 
kevés esély rá, hogy szülő nőhöz 
hívják a mentőt, de minden es
hetőségre készülniük kell.

 Kaszás Éva                                                    
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Aktuális

Az isD DuNAFERR 
társaságcsoport jövője 
szempontjából az egyik 
kulcsfontosságú kérdés a 
jó színvonalú szakember-
utánpótlás biztosítása. 
Ennek hatékony eszköze 
a duális képzési modell. 
Augusztus közepén 
három, duális képzésben 
résztvevő anyagmérnök 
hallgató tartott szakmai 
előadásokat, bemutatva 
az üzemi gyakorlat során 
megszerzett ismereteiket.

Az RMS és HR Igazgatóság RS 
főosztályának koordinálásával 
számos kezdeményezés, intéz
kedés történt a közelmúltban 
a vállalat szakemberutánpót
lásának erősítése érdekében: 
többek között együttműködés 
különböző felsőoktatási in
tézményekkel a duális kép
zés keretében, vonzó ösztön
díjprogramok, megjelenés 
több, a szakmát népszerűsítő 
rendezvényen és kommuniká
ciós akciók. 2018 szeptembe
rétől a Miskolci Egyetem ket
tő, és a Dunaújvárosi Egyetem 
egy anyagmérnök hallgatójának 
képzése kezdődött meg a DU
NAFERR együttműködésével. 
A diákok a duális modell kereté
ben az év felében a felsőoktatá
si intézményben tanulnak, míg 
a másik felét a vállalatnál töl
tik, gyakorlati tapasztalatokat 
gyűjtve tanulmányaikhoz. 2019 
januárjában a DUNAFERR La
bor Nonprofit Kft.nél töltöt
ték el a vállalati szakasz első ré
szét, kiegészítve informatikai 
képzéssel. Májustól egy sokkal 
összetettebb program várta a 
hallgatókat, de folytatódtak a ja
nuárban megkezdett laborató
riumi gyakorlatok is. Az anyag
mérnök hallgatók – Veszprémi 
Ramóna, Kertész Barnabás és 
Horváth Zalán – a nyári sza

kasz lezárásaként tartották meg 
előadásaikat a megjelent szak
mai közönség számára. 

A képzés szervezői, irányí
tói folyamatosan kikérik a di
ákok véleményét, mert a visz
szajelzések alapján tovább ja
vítják a gyakorlati programju
kat. Így szakmai szempontból 
tartalmassá, a jövőbeli mérnö
kök számára hasznossá kíván
ják tenni a DUNAFERRnél el

töltött időt. A hallgatók tapasz
talataikat dr. Móger Róbert RS 
főosztályvezetővel és Popovics 
László képzési osztályvezetővel 
osztották meg. A hallgatók köz
vetlen kapcsolattartója, mento
ra Csik Zsaklin szakértő, aki a 
három diák programjait koordi
nálja és a gyakorlati helyek veze
tőivel, szakembereivel is tartja a 
kapcsolatot. A duális képzés
ben részesülő hallgatóknak na
gyon tetszett a laboratóriumok

ban eltöltött idő, a különböző 
anyagvizsgálatokat izgalmas
nak találták, a metallográfiai la
borban a csiszolatok elemzése is 
érdekes volt számukra, csakúgy, 
mint a kokszolói laborban eltöl
tött gyakorlat, ahol nagyon sok 
hasznos feladatot kaptak és ez 
ösztönzőleg hatott rájuk. 

Veszprémi Ramóna a Mis
kolci Egyetemen tanul, lak
helyét illetően bükkaranyosi, 

tanulmányainak támogatására 
kollégiumi szállást biztosít 
számára a DUNAFERR. A fiatal, 
talpraesett mérnöklány nagyon 
jól érezte magát a Vasműben, 
befogadó, szimpatikus szak
mai közegre talált itt. Tetszettek 
neki azok a napok, amikor az 
elméleti tananyagot átismétel
ve rögtön aznap gyakorlatban 
is kivitelezték a tanultakat, fő
leg a laboratóriumban végzett 
munka tett rá nagy benyomást. 

Előadásának címe „Zárványok 
az acélban, különös tekintettel 
az ISD DUNAFERR Zrt. acél
gyártási folyamatára” volt, té
mavezetőként Dolmány Mihály 
és Wizner Krisztián segítették a 
munkáját.

Kertész Barnabás Rácal
máson él, szintén a Miskolci 
Egyetem hallgatója, nagypa
pája vasműs dolgozó volt a ko
vácsüzemben. Barnabás is hasz

nosnak ítélte a gyakorlati idejét, 
mint mondja, rálátást kapott a 
gyári folyamatokra, megtudta, 
hogy melyik üzemben milyen 
munkafolyamatokat végeznek. 
A laboratóriumi munka ideje 
alatt a zárványvizsgálatok során 
bővíteni tudta a korábbi, elméle
ti tudását a gyakorlatban megta
pasztalt ismeretekkel. Barnabás 
előadásának címe „Acélszalagok 
revésedése és a revétlenítés 
alapjai az ISD DUNAFERR 

Gyakorlatba átültetett  
elméleti tudás

 DUálIS hAllgATóK SZAKmAI NApjA

Veszprémi Ramónapopovics lászló horváth ZalánKertész Barnabás 
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A vas- és acélipar hazai 
helyzete és fejlesztési 
célkitűzései címmel közös 
szakmai napot szervezett 
szeptember 4-én a Magyar 
Vas- és Acélipari Egyesülés 
(MVAE), a Magyar 
tudományos Akadémia 
regionális szervezeteivel.  
A rendezvény előadói 
között dunaferres 
kollégáink is ott voltak.

A megjelenteket házigazdai mi
nőségében dr. Móger Róbert, az 
MVAE igazgatója köszöntöt
te. Az MTA részéről dr. Horváth 
János, a Veszprémi Akadémi
ai Bizottság Metallurgiai Mun
kabizottság elnöke üdvözölte a 
résztvevőket és köszöntőjében el
mondta, hogy céljuk a hazai válla
latok, az MTA és egyetemek K+F 
tevékenységének összefogása, az 
együttműködés magasabb szint
re való emelése, a lakosság köré
ben a metallurgia megítélésének 
javítása.   

Portász Attila, az MVAE 
technológiai és kutatási igaz
gatóhelyettese, az ISD DUNA
FERR Zrt. technológiai osztály
vezetője „Innovatív, alacsony 
széndioxidkibocsátású tech
nológiák az acéliparban” cí mű 
előadásában bemutatta az ant
ropogén eredetű széndioxid
kibocsátás, a légköri CO2kon
centráció és a földfelszín globá
lis átlaghőmérsékletváltozásá
nak trendjében az elmúlt évtize
dekben tapasztalható figyelemre 
méltó, elgondolkodtató egybe

eséseket. Kitért az EU klímacél
jaira, az EUROFER ezzel kapcso
latos álláspontjára, valamint az 
acélipar jelenlegi fajlagos kibo
csátási számaira, illetve a 2050ig 
prognosztizált globális acéligény
re. A címben is említett újsze
rű acélmetallurgiai technológiák, 
melyekkel az iparág széndioxid
kibocsátása jelentősen mérsékel
hető lenne, pillanatnyilag még 
csak laboratóriumi tesztek, ese
tenként legfeljebb pilot projek
tek formájában léteznek. Az elő
adás világos konklúziója, hogy az 
Európai Unió célja, mely szerint 
az üvegházhatású gázok kibocsáj
tását 2050re az 1990es szint leg
alább 80%val kell csökkenteni –
gazdaságilag is fenntartható mó
don – az acélipar esetén nem reá
lis. Ennek megfelelően a témában 
végzett K+F tevékenység, vala
mint a pilot szintű technológi
ák optimalizálásának ösztönzése, 
felgyorsítása elengedhetetlen.

Felföldiné Kovács Ágnes, az 
ISD DUNAFERR Zrt. szakér
tője a vállalat egyik jelentős fej
lesztését, az I. számú nagyol
vasztó léghevítőinél kiépített 
új tüzelési rendszert, az eddig 
elvégzett kísérletsorozat lebo
nyolítását és tapasztalatait is
mertette „Léghevítői égésleve
gő oxigéndúsításának bevezeté
se a nyersvasgyártásban” című 
előadásában.

A prezentációban szó esett a 
léghevítők feladatáról, energe
tikai és tüzeléstechnikai átala
kításáról és annak hatásairól. A 
nagyolvasztókban felhasznált 

hőmennyiség több mint 10%
át a kohókba befújt forró leve
gő biztosítja, így a léghevítők 
tüzelőanyagfajtájának és költ
ségének optimalizálása alapvető 
fontosságú a nyersvasgyártás ön
költsége szempontjából.

A léghevítők üzemelteté
si költségeinek csökkentésére 
többféle megoldás ismert, ezek 
lehetnek a felhasznált fűtőgá
zok részarányának optimalizá
lása (az égéslevegő oxigéndúsí
tásos tüzelése), az elégetés ha
tásfokának javítása (a léghevítő 
átépítése), a keletkezett füstgáz 
hőmérsékletének hasznosítá
sa (füstgázhőhasznosítás a fű
tőgázok és/vagy a hideglevegő 
előmelegítésére).

Az optimalizálási lehetősé
gek közül a fűtőgázok részará
nyának optimalizálására az ISD 
DUNAFERR Zrt. I. számú nagy
olvasztó léghevítőparkjánál ki
építették az égéslevegő oxigén
dúsításos SOE (Stove Oxygen 
Enrichment) tüzelési rendszert. 
A kiépült rendszer és technológia 
szállítója a Linde Magyarország 
Zrt. volt. A rendszer az eddig el
végzett üzemi próbák alapján hi
bamentesen, a tervezési paramé
tereknek megfelelően jól műkö
dik, finomhangolása a következő 
időszak feladata. 

Az előadásokat követően a 
hallgatóság tagjai kérdéseket, 
észrevételeket fogalmaztak meg 
az elhangzottakkal kapcsolat
ban, termékeny eszmecsere ala
kult ki a résztvevők között.

F. K. Á.

Fejlesztések  
a megújuló acéliparban

 SZAKmAI NAp AZ EgyESüléSNél

Zrt. Meleghengerművében”, té
mavezetője Felföldiné Kovács 
Ágnes volt.

Horváth Zalán anyagmér
nök hallgató a Dunaújvárosi 
Egyetemen tanul. A pusztasza
bolcsi fiatalember elmondta: 
örült annak, hogy az eddig meg
szerzett elméleti anyagismere
ti tudását a gyakorlatban is al
kalmazni tudta. Előadásának 
címe „Melegen hengerelt szala
gok méreteltérései”, témaveze
tője Illés Péter volt.

Popovics László képzési osz
tályvezető értékelése szerint a 
vállalat és a diákok számára egy
aránt hasznos a duális képzési 
modell: 

– A DUNAFERR képzési 
programjában a hallgatók plusz 
ismereteket is kapnak, mivel be
építésre került a programba heti 
egy elméleti oktatási nap, amely 
szorosan kötődik a napi szakmai 
munkához. Itt többek között 
statisztikai, informatikai, fizikai, 
kémiai ismereteket és prezentá
ciós készségeket sajátítanak el a 
hallgatók a jövőbeni gyári mun
kavégzés igényeinek megfele
lően. Az a meglátásom, hogy a 
duális képzésben résztvevő hall
gatók jó kezekbe kerültek, ko
moly szakmai felügyeletet kap
tak. Tervszerűen folyik a munka 
annak érdekében, hogy a három 
év múlva esedékes célt elérjék. 
Itt, a DUNAFERRben a lehe
tőségeinkhez mérten a legjob
bat szeretnénk nekik nyújtani. 
Mindenki által közismert tény 
a mérnökutánpótlás fontossá
ga. A vasműs kollégák megfelelő 
szakmaisággal állnak az új gya
kornokokhoz, segítik, támogat
ják őket, amit ezúton is szeret
nék megköszönni nekik. 

Dr. Móger Róbert RS 
főosztályvezető az előadásokat 
követő rövid összegzésében 
hang súlyozta, hogy a hallgatók 
első szóbeli megmérettetése na
gyon jól sikerült. További segí
tő, aktív együttműködést kért 
a kollégáktól annak érdekében, 
hogy a fiatal mérnökjelöltek 
még több gyakorlati tudást sze
rezhessenek meg az elkövetkező 
évek során.

Tóth Szilvia
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élEtMóD

Az idei nyáron másfél 
hetes oroszországi 
társasutazáson vettünk 
részt. Jó kis csapat jött 
össze, hamar össze is 
barátkoztunk. utunk 
során Moszkvától vonattal 
tartottunk keletre, 
azonban minden második 
éjszakát nagyvárosi 
szállodában töltöttünk. 
s hogy mi mindent 
láttunk? A rengeteg 
élményt próbálom 
röviden összefoglalni az 
alábbiakban.

Moszkvába repülővel érkez
tünk, a másfél napos városné
zés során a leghíresebb épüle
teket (a Sztálin által tervezett 
„Hét nővér”, Pátriárkák palo
tája, Nagy Kreml Palota), ut
cákat (Arbat, Szófia rakpart), 
tereket (Vörös tér), templo
mokat és székesegyházakat 
(Novogyevicsij kolostor, Usz
penszkij, Blagovescsenszkij és 
Arhangelszkij székesegyház) 
néztük meg és metróztunk is 
egyet. Állandó és helyi idegen
vezetőinktől érdekes történel
mi, földrajzi, kulturális és társa
dalmi kiegészítéseket kaptunk. 

Azután kezdődött a nagy ka
land! Este 11kor felszálltunk a 
Transzszibériai Expresszre, és 
irány Kazany! Az első vasúti éj
szakánkat igazán modern ko
csikban töltöttük, emeletes, klí

más, három mosdós vagonok
ban. Barátainkkal négyen fog
laltunk el egy fülkét, a kissé szű
kös helyet jó logisztikával tettük 
kényelmessé. A pravodnyicától 
(vagonfelügyelő hölgy) megkap
tuk az ágyneműt, vehettünk tőle 
teát, kávét, de instant ételt is. Az 
első vonaton alvós éjszaka rázós 
volt, de ez a következő alkalom
ra már ringatássá szelídült. 

Tatárföld fővárosába másnap 
délelőtt érkeztünk, Kazany az 
ország egyik legrégebbi telepü
lése. A lakosság fele orosz, má
sik fele tatár, a muszlim és ke
resztény kultúra szép harmóni
áját láthattuk itt. A város tisz
ta, rendezett, gazdag és igé
nyes, a kazanyi Kreml pedig az 
UNESCO Világörökség része. 

Másnap ellátogattunk a Volga 
melletti Szvijazsszk szigetre, az 
ott álló erődítményt Rettegett 
Iván cár építtette 1552ben, ma 
kedvelt kirándulóhely múzeum
mal, kolostorral, templomokkal. 
Ebédre hagyományos tatár éte
leket kaptunk, a sort a híres ta
tár édesség, a chakchak zárta.

Újabb vonaton töltött 
éjszaka után délben érkeztünk 
Jekatyerinburgba (régebben 
Szverdlovszk). A város ma két 
földrészen terül el (Európa és 
Ázsia), rohamosan nő és fej
lődik. Modern épületek, nyu
gati szálloda és üzletláncok is 
vannak itt, érdekesek az üz

Irány kelet!  
 moSZKváTól A bAjKál-TóIg

Egy másik Kreml Moszkvában: az Izmailovó erőd

Kissé szűkös, de otthonos 
a Transszibériai Expressz 
hálókocsija

Ritkaságok a novoszibirszki vasúttörténeti múzeumban

A Mindenszentek katedrálisa jekatyerinburgban
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letek vegyes, latin és cirill be
tűs feliratai.  Itt, az Iszety fo
lyó partján építették fel I. Nagy 
Péter cár utasítására 1723ban 
Oroszország legnagyobb vas
feldolgozó üzemét, aminek a 
helyén ma szép park, múzeum 
és elnöki rezidencia találha
tó. És itt ért szomorú véget a 
Romanovdinasztia uralma, az 
Ipatyevház helyére emléke
zésképpen felépítették a mo
numentális Mindenszentek 
katedrálisát.

Vonatozás… Bőröndök fel, 
bőröndök le. A csomagok ado
gatásának már kialakult ru
tinja van, mindenki segít min
denkinek. Szusszanunk egyet, 
iszunk egy vodkát, újfent elren
dezkedünk megint, előkerülnek 
a helyben vásárolt finomságok: 
szárított és/vagy pácolt hal, ikra, 
lószalámi, sós uborka, répasalá
ta, barna kenyér és Zsiguli sör.

A táj nem túl változatos, 
de nekem tetszett a nyírfa
vörösfenyővadvirágos rét kom
bináció, később ez kiegészült 
mocsaras területtel is. Néhol 
a fák törzsén régebbi tajgatűz 
nyomai feketéllettek. Ittott régi, 
vagy annak tűnő sötét faházikó
kat láttunk kékfehér csipkés 
ablakokkal, néhol temetőket. 

Novoszibirszk. Ez már 
Szibéria, de az iskolai emlékek
ből előtörő „холодно” (hideg 
van) kifejezésnek semmi hasz
nát nem veszem, 25 fok van. A 
másfél milliós város a szibéri
ai régió fővárosa, a legnagyobb 
vasúti központ az Ob partján, 
ipari, tudományos, kulturális és 
oktatási központ, egyben sok
sok látnivalóval. Megnéztük 
Oroszország legnagyobb opera
házát, az Alekszandr Nyevszkij 
székesegyházat – olyan szépek 

a templomok, még nem unom. 
Lementünk az Ob partjára, majd 
egy nagyon klassz vasúttör
téneti múzeumot látogattunk 
meg, ahol igazi régiségeket és 
különlegességeket: kórházvo
natot, börtönvonatot láthat
tunk. Másnap az Akadémiai vá
ros meglátogatása után a helyi 
piacon gyümölcsöket, fűszere
ket, halkülönlegességeket, kavi
árt, rákot, kagylót, pácolt gom
bát, orosz stílusú salátákat kós
tolhattunk és vehettünk, és 
vettünk is. Az orosz konyha va
lami isteni!

A kilencedik napon Kraszno
jarszkba értünk. Kelet felé tart
va ez az utolsó egymillió lakos 
feletti város, a terület 35 ezer 
éve lakott. A várost a kozákok 
alapították kb. 400 éve. A ke
let felé induló felfedezők, expe
díciók kiindulóhelye volt. A vá
rost a Jenyiszej folyó szeli ketté, 
aminek a vize a legnagyobb nyá
ri melegben is csak 6 fok körül 
van, köszönhetően a hatalmas 
krasznojarszki víztározónak. A 
folyó partján állva a 25 fokos 
melegben is érezhető volt a víz 
felől áradó hűvösség. A víztáro
zó korábban szigorúan őrzött 

létesítmény volt, ma már eny
hítettek ezen, így oda is elláto
gattunk. Szép, tágas, modern 
várost láthattunk soksok szö
kőkúttal, gondozott utcákkal és 
terekkel. 

Az utolsó vonaton alvós éj
szakánk után Irkutszkba érkez
tünk. A város mellett torkol
lik az Irkut folyó az Angarába. 
Irkutszk a Kínából Moszkvába 
tartó áruknak fontos átrakóhe

lye. A több mint 300 éve ala
pított városban is több szép 
régi templom (Lengyel temp
lom, Szpasszkaja templom) és 
kolostor található. Megnéztük 
Kolcsak tengernagy emlék
művét, a helytörténeti múzeu
mot és a kereskedők házait is. 
Érdekesség, hogy a közlekedő 
autók kb. fele jobbkormányos, 
de ez szemmel láthatóan semmi 
zavart nem okozott.

Aztán irány a Bajkáltó! 
Először az Angara partján áll
tunk meg az oroszburját talci 
skanzenben. Az erődítmény
szerű, rönkházas településmú

zeum a folyóval gyönyörű szép! 
Egy helyi férfi éppen fürdött 
a 12 fokos vízben, mi csak a 
lábunkat tettük bele, de így is 
csontig hatolt a hideg.

És végül a Bajkáltóhoz ér
tünk, ahol Lisztvjankán két éj
szakát töltöttünk.  A világ leg
mélyebb tava, a Föld édes
vízkészletének egyötöde, a 
Világörökség része terült el előt
tünk. Lenyűgöző érzés volt! A tó 
felől hűvös szél fújdogált, de az 
idő napos volt. Szállodánk a tó 
partján állt, innen indultunk a 
Bajkál Múzeumba, sétahajózni 
a tavon és libegővel a Bajkáltavi 
kilátóhoz. Megismertük a tó ke
letkezését, állatvilágát, a nerpát 
(kis dagi bajkáli fóka), beles
hettünk mikroszkópba, lenéz
tünk 40 méter mélyre a tóba, it
tunk is belőle, sétáltunk a par
ton, a piacon kóstoltunk mély
tengeri halat és burját ételeket 
is. Még utoljára szippantottunk 
az oxigéndús levegőből és már 
indulni is kellett hazafelé.

Olyan nagyon mesz
sze voltunk, hogy Irkutszkból 
Moszkváig hat órát repültünk. 
Ez volt az egyetlen kellemetlen
ség – utálok repülni!

Bodnárné Surányi Gabriella

(Kedves Olvasóink, ha Önök 
közül mások kedvet éreznek 
arra, hogy a Dunaferr Ma-
gazinban megosszák a többi-
ekkel érdekes utazási élmé-
nyeiket, szívesen fogadjuk a 
beszámolókat és igyekszünk he-
lyet találni a közlésre. E-mail cí-
münk: dunaferrmagazin@isd-
dunaferr.hu)halpiaci finomságok

park és múzeum az egykori vasfeldolgozó üzem helyén

A varázslatos Bajkál-tó 

112019. szeptember



MuNkAsZOCiOlóGiA

A munka nemesít,  
mondták a francia 
polgárok. A munka 
nemesít, de nálunk nincs 
szükség nemesekre – 
egészítette ki a mondást 
Hernádi Gyula író. 

Ha a munka nem nemesít, ne
mesítsd te a munkát! – viszi to
vább a gondolatot egy bibliai 
társaság, és segíti az értelme
zést is: dolgozz szívvel, lélekkel, 
emelt fővel, becsülettel, oda
adással! A magyar mondások és 
szólások között is akad néhány 
ideillő örökbecsű: Aki nem dol
gozik, ne is egyék! Ki dolgozni 
nem szeret, ne is egyék kenye
ret! Ember a munkára, madár a 
repülésre termett. 

A munka az ember számá
ra hosszú ideig a létezés elen
gedhetetlen feltétele volt – írja 
Rehák László „A munka szere
pe az emberré válás folyama
tában” című kötetében. Magát 
a fogalmat a modern társadal
makban vizsgálták először köz

gazdasági és szociális szem
pontból, korábban a mun
ka magától értetődő dolognak 
számított. Napjainkban fele
más a megítélése, egyrészt so
kaknál kényszer, másoknál az 
önmegvalósítás tere.

Ralph Dahrendorf „A válság 
esélyei” című 1983ban napvi
lágot látott könyvében a mo
dernség ellentmondásait fo
galmazza meg. Az állami tár
sadalom a piac társadalmává, a 
munkatársadalom a tevékeny
ség társadalmává alakul. A te
vékenységtársadalom feltétele
zi az emberek közötti kapcsola
tok jelentőségének magasra ér
tékelését, a „kis szociális hálók” 
kialakulását. 

Az ipari társadalom „fel
fedezi a munkát”, a termelés 
uralja a társadalom egészét, 
sajátossága, hogy a munka 
társadalmi kötelezettség és út 
a személyes sikerhez. Alapját 
a normál munkaviszony ké
pezi, aminek további alapja a 
teljes foglalkoztatás mellett 

megvalósuló egységes, rögzí
tett munkaidejű, hivatásszerű 
bérmunka. Ez utóbbi hármas 
funkcióval bír: a megélhetés 
biztosítása, a társadalmi stá
tusz kijelölése, az élet értel
mének megjelenítése. Már az 
ötveneshatvanas évek „au
tomatizálási vitájánál” egy
fajta érzékenység alakult ki a 
munka világát illetően. A het
venes évektől a gazdaságitár
sadalmi élet számos új eleme 
erősítette a problémát. A ro
botok megjelenése, a magas 
és stabil munkanélküliség, a 
munkaerőkereslet struktúrá
jának változásai, az ökológiai 
mozgalmak erősítették a prob
lématudatot – veszi sorra a tu
dományos műhelyek szerzői
nek idevonatkozó megállapí
tásait Dalminé Kiss Gabriella. 

Hannah Arendt úgy 
fogalmaz, hogy olyan társa
dalom következik, amelyből 
„elfogy” a munka, az egyet
len foglalatosság, amelyhez a 
társadalom még ért. 

Az információs társada
lomban gyökeresen átalakul 
a munka jellege, és más tevé
kenységekhez – elsősorban a 
tudás termeléséhez és a tanu
láshoz – való viszonya. A hang
súly a munka új értelmezé
sén és formáján van, nem pe
dig eltűnésén. Ez a társada
lom a teljes foglalkoztatás utá
ni, az információt soha nem 
látott mennyiségben termelő 
és feldolgozó társadalom: ta
nulótársadalom, tudástársada
lom. Az információs társada
lom az intellektuális kreativi
tást virágoztatja fel. A „füstös 
gazdaságot” felváltó „szuper
szimbolikus gazdaságban”, a 
munka új korszakában mind 
inkább áttérnek a megerőltető 
fizikai munkáról a szellemi és 
a humán képességeket igénylő 
munkára, amelynek mind na
gyobb hányada „szimbólum
feldolgozásból” áll. A szellemi 
munka ily módon behatol a fi
zikai munkába.
  Sz. T.

A munka fogalmának  
új értelmezései 

 A SZEllEmI mUNKA bEhATol A FIZIKAI mUNKábA

Kérjük azon pénztártagjainkat, akik Pénztárunk által történő azo
nosítása 2017. 06. 26a óta, a jelenleg hatályos jogszabályoknak 
megfelelően nem történt meg, 2019. október 31ig tegyék azt meg 
ügyfélszolgálatunkon! Az azonosításhoz szükséges a honlapunkról 
letölthető Tényleges tulajdonosi és Kiemelt közszereplő nyilatko
zat című nyomtatványok kitöltése (www.gyongyhaznyp.hu). Kérjük 
továbbá, hogy ha személyes adataikban változás történt, a honla
punkról letölthető Adatváltozás című nyomtatvány kitöltésével je
lentsék be azt Pénztárunknak! 

Az azonosítás és az adatváltozás bejelentését a következő mó-
don tehetik meg:
•  személyesen az ügyfélszolgálaton a szükséges nyomtatványok 

kitöltésével, 
•  ügyfélszolgálat címe: 
 2400 Dunaújváros, Vasmű út 39. II. 202. 
 Nyitvatartás: 
 Hétfő, csütörtök: 7:30–15:00 
 Kedd: 7:30–16:30
 Szerda: 9:00–15:00
 Péntek: 7:30–13:00

Köszönjük együttműködésüket!
Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár

köZéRDEkű iNFORMáCiók

Tisztelt Tagjaink!
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Múlt és JöVő

A Dunaújvárosi Felsőfokú 
kohóipari technikumban 
ötven éve végzettek 
emlékezetessé tették az 
augusztus 31-ei, szombati 
napot: a diáktársak 
tanáraikkal közösen 
emlékoszlop-állítással és 
jubileumi szakestéllyel 
ünnepeltek. Előbbi 
helyszínéül a Dunaújvárosi 
Egyetem előtti Molnár 
lászló park szolgált, 
utóbbi a főépület második 
emeleti aulájában került 
megrendezésre. 

Az Országos Magyar Bányá
szati és Kohászati Egyesület ré
széről annak elnöke, dr. Hatala 
Pál, a Vaskohászati Szakosztály 
elnöke, Bocz András, a dunaúj
városi Szervezet korábbi elnöke, 
Józsa Róbert, és jelenlegi titkára, 
Kvárik Sándor, valamint további 
egyesületi tagok is jelen voltak a 
kopjafa avatásán. 

Az avatóünnepséget az öt
ven esztendővel ezelőtti gépész 
valétaelnök, dr. Szántó Jenő 
vezette elő. A Dunaújvárosi 
Egyetem képviseletében dr. Nagy 
András tudományos és kutatá
si rektorhelyettes köszöntötte 
az ünnepség résztvevőit, majd 

felidézte a felsőfokú intézmény 
önállósodásának és egyetem
mé válásának történetét. Dr. 
Szántó Jenő külön üdvözölte az 
ünnepségen megjelent egyetemi 
hallgatókat. Nem tudott jelen 
lenni Vass Miklós, az első ko
hász valétaelnök, akinek érde
meit hangsúlyozta a jubileu
mi ünnepség előkészítésében, 
de nem feledkezett meg Kovács 
Ferencről, a főiskola egykori ta
náráról sem. 

A kopjafa leleplezését kö
vetően koszorúikat helyez
ték el a megemlékezők. Ezt kö

vetően dr. Széles Ottó jubileu
mi valétaelnök avatóbeszéde 
következett:

– Az emlékoszlop Esztány 
Zsolt, Erdélyben élő hétgyerme
kes édesapa alkotása, aki maga 
is selmeci kötődésű, a Brassói 
Erdészeti és Faipari Egyetemen 
végzett, és sokat vendégeske
dett soproni szakestélyeken. 
Amikor elkezdte a fát megmun
kálni, egyszer csak egy vasdarab
bal találkozott, nem tette bele 
senki, egyszerűen bele volt nőve. 
Kohászoknak, gépészeknek ké
szül ez az emlékoszlop, úgy dön
tött, hogy maradjon csak ben
ne, és íme, most itt látható, mint
egy tanúságtételként választott 
szakmánkhoz. Emlékeztessen ez 
az emlékoszlop arra, hogy nem 
feledtük a vidám diákéveket és a 
selmeci hagyományokat. Hálás 
szívvel emlékezünk volt taná
rainkra és diáktársainkra, vala
mint Dunaújvárosra, amelynek 
három évig polgárai voltunk. A 
Felsőfokú Kohóipari Technikum 
igazgatója Molnár László volt, 
akit diákjai őszinte szeretetük 
kifejezéséül csak Laci bácsinak 
szólítottak. Egész életében a ma
gas színvonalú mérnökképzésért 
fáradozott és a diákságért tevé

kenykedett. Így lettünk mi is gaz
dagabbak azzal, hogy megismer
tette velünk a magyar műszaki 
felsőoktatás történetével együtt 
a selmeci diákhagyományokat. 
Minden rezdülésében a diákság 
érdekeinek ügyvivője és a diák
ság barátja volt. Hirdesse ez az 
oszlop: él nemzet e hazán, van
nak méltó utódok, akik éltetik! 
Ezennel átadjuk ezt az alkotást 
a jövő nemzedékének, legyen ez 
az egyetem és Dunaújváros ékes
sége, mely hirdeti az idelátoga
tóknak: a selmeci hagyományok 
élnek!

A kopjafa üzenete
Nagyon sokan meg fognak itt áll-
ni, megnézik az oszlopot és nem 
biztos, hogy tudni fogják, kinek 
és minek az emlékére állítottuk 
– mondta el lapunknak dr. 
Hatala Pál, az OMBKE elnöke. 
– Olyan ez, mint a családi büsz-
keség. Elég, ha a család tudja, 
hogy ez az övé, nem biztos, hogy 
hivalkodó módon fog ezzel dicse-
kedni. Mi, akik összetartozunk, 
mindent megteszünk azért, hogy 
ez a szellemiség tovább öröklőd-
jön és legyenek olyanok, akik to-
vábbviszik.  

Szente Tünde

Ötvenéves évfolyamtalálkozó  
az alma materben

 KopjAFAAvATáS A hAgyomáNyoK EmléKéRE

A koszorúzás előtt.  
Balról józsa Róbert, Kvárik Sándor, dr. hatala pál és Bocz András

Gyülekeznek az öregdiákok a főépület előtt.  
Egykori tanáruk, Szlávik Béláné balról a harmadik a sorban

A selmeci hagyományok és Molnár 
lászló emlékére felavatott kopjafa
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A 14. iDBF Nemzetek 
közötti sárkányhajó 
Világbajnokságot 
augusztus 20-25-én 
thaiföldön rendezték 
meg. A nemzeti vébék 
történetében mindeddig 
legnagyobb volumenben, 
30 nemzet, és 3335 
versenyző részvételével 
megrendezett viadalon 
a Magyar sárkányhajó 
szövetség ötvenfős 
nemzeti válogatottal 
képviseltette magát és 
remek versenyzéssel 
három ezüst- és egy 
bronzérmet szerzett.

A dunaújvárosi, s a Vasműhöz 
sok szállal kötődő DRAGON 
STEEL Sportegyesületből 11 
fő volt az ifjúsági, avagy U18
as open csapat tagja, és csupán 
3 versenyző érkezett a keretbe 
más egyesületektől. A 50 éven 
felüliek senior B osztályban, mix 
hajóban 3 női versenyző, míg a 
Senior B open egységben 1 fér
fi versenyző képviselte az egye
sületet a világbajnokságon. Így a 
DRAGON STEEL SE 14 fő válo
gatott versenyzővel és két kísérő 
szülővel utazott ki Thaiföldre.

Kitűnő helyezésekkel, 4 é rem 
mel végeztek a magyar legény
ségek a rendkívül izgalmas fu
tamokban. Az U18as legénység 
bravúros módon minden távon 
ezüstérmet vívott ki. A magyarok 
első érmét azonban 2000 méte
res távon a Senior B mix hajó 

harcolta ki, az 500 és 200 méte
res távokon a magyar egység na
gyon szoros csatákban épphogy 
csak lemaradt a dobogóról.

Az indított „small boat” tízes 
hajók 14 fős személyzete 10 eve
zőst, 2 cserét, 1 dobost és 1 kor
mányost jelent. Az open meg
nevezés nyílt kategóriát jelent, 
ezért nők is ülhetnek benne, de 
éppen ezért célszerűen maxi
mális számban fiúk vagy férfiak 
ülnek benne. Az U18as válo
gatottban 3 leány is volt, közü
lük kettő folyamatosan evezett 
a versenyszámokban. A mix ha
jóban felefele arányban ültek a 
különböző nemű versenyzők.

A vbre augusztus 17én 
délután indultunk és a szállá
sunkra másnap estére rendkí
vül fáradtan érkeztünk meg. 
Már este megvolt az első kon
díciójavító edzés és a követ
kező napokban pályaevezése
ink is voltak. A versenypályá
ra legtöbbször korán indultunk 
és késő délutánig maradtunk. 

Hosszú és fárasztó versenynap
jaink voltak. 

A 2000 méteres versenyna
pon a Senior B mix csapat kor
mányosa gyönyörűen és ponto
san vette a három fordulót. A le
génység eredményesen teljesí
tette a 2000 mes távot, már az 
első futamban világbajnoki ér
mes lett Magyarország. Senior 
B mix legénységünk bronzér
met szerzett, maga mögé szorít
va a sportágban „nagyhatalom
nak” számító Egyesült Államokat 
és Kínát. Pár órán belül már a 
Senior B open hajó szállt vízre, 
hogy megmérettesse magát a né
pes mezőnyben. A fiúknak a ha
todik helyre sikerült belapátol
niuk magukat. Délután az U18
as open legénységünknek szorít
hattunk. Büszkék lehetünk a fia
talokra, gyönyörűen helytálltak! 
Ezüstéremnek örülhettek egy 
olyan futamban, ahol Thaiföld 
válogatottja állhatott a dobogó 
legfelső fokára.

Augusztus 23a a Senior B 
mix legénység 500 méteres ver
senynapja volt. A középfutam
ban a nagydöntőben, ahol ha
jónk nagyon szépen haladt, de 
nagy sajnálatunkra hajszál híján 
lemaradtunk a dobogóról. 

A szombati napon a teljes ma
gyar legénység megmérettette 
magát a 200 mes számokban. A 
reggelt a Senior B mix csapata in
dította, amely nagy versenyben, 

mindössze tizedmásodpercek
kel maradt le a dobogót érő har
madik helytől. E korosztály open 
legénysége pedig hatalmas küz
delmek után, a kisdöntőben első 
helyen ért célba. A Junior open 
hajó a két időfutam eredménye 
alapján megnyerte második vi
lágbajnoki ezüstérmét. 

A verseny utolsó napján az 
open legénységek 500 mes fu
tamaiért szurkolhattunk, ahol az 
U18 és a Senior legénység is ér
dekelt volt. A Junior egységünk 
egyenletes teljesítménnyel, har
monikus evezéssel megszerezte 
a harmadik világbajnoki ezüstér
mét is. A Senior B open legény
ség óriási csatákat vívva a kis
döntő második helyén végzett. 

Fantasztikus élmény volt 
mind nyájunk számára ez a 
világ bajnokság!

Tóth Edit

Négy érem a Sárkányhajó 
Világbajnokságról

 büSZKéK lEhETNEK A DUNAFERRES SZülőK!

Dobogón a junior U18 legénység

Versenyben a Senior B mix hajó

A DRAGON stEEl sE  
válogatott versenyzői 

thaiföldön a következők voltak: 
U18 csapat: Bencs Botond, 
Bucsi Blanka (édesapja Bucsi 
lászló, RMS és hR Igazgatóság), 
Dózsa Bálint, Ecsődi Sára, 
Fischer péter (édesapja Fischer 
péter, Meleghengermű), Kup-
sza Gergő huba (édesanyja 
Oskolás éva, Meleghengermű), 
Nagy Ivó Máté, pahocsa Kristóf 
Csaba, potyi Károly Gyula, 
Tiringer Márk Tege (szülei 
Nyíri Andrea és Tiringer Mihály, 
RMS és hR Igazgatóság), 
Tóth Edit csapatkapitány  
és kormányos (pRM Igazgatóság 
technológiai osztály) Kísérő 
szülők: Bucsi Andrea és Nyíri 
Andrea.

Senior B csapat: Bíró Andrea 
(ISD power Kft.), Tóth Edit 
(pRM Igazgatóság Technológia 
Osztály), Rubicsné Guld lívia és 
Varga Béla.
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Világbajnoki ezüstérem  
és új egyéni csúcs

 A cél ISméT AZ olImpIAI SZEREpléS

A DuNAFERR sE sikeres, 
fiatal sportolóit bemutató 
sorozatunkban első 
alkalommal Hajdu Jonatán 
kenussal beszélgettünk.  
2004-ben egy őszi napon 
először szállt hajóba egy 
kisfiú, s talán még gondolni 
sem mert arra, hogy 
másfél évtizedet követően 
a nevétől lesz hangos a 
dunaújvárosi sajtó és a 
helyi csónakház. A szegedi 
világbajnokságot követően 
joggal dicsőítik a sportolót, 
aki egyéni csúcsát is 
megjavítva tért vissza a 
világversenyről.

Jonatán 2004ben Hubik And-
rásnál kezdett kenuzni, a bátyja 
nyomdokait követve. Az ő ered
ményei inspirálták, s nem cso
da, hogy hamarosan belekóstolt 
a siker ízébe.

– Emlékszem, az első győztes 
versenyem egy tolnai évadnyitó 
maraton volt – meséli a kenus. 
– Majd serdülő Iben nyertem 
az első magyar bajnokságomat, 
és ugyanebben az évben egy 
Európai Olimpiai Reménységek 
Versenyét (EORV), egy nagy 
nemzetközi versenyt is sikerült 
C1 200 méteren „behúznom”. 

Később Jonatán ezt a siker
szériát még megfejelte, volt 
olyan év, hogy öt számban nyert 
az EORVn. Az edzője időköz
ben Molnár Gergely lett, majd 
2012ben jött a nagy kiug
rás, hiszen az ifjúsági Európa
bajnokságon, a mezőny egyik 
legfiatalabb tagjaként C4 1000 
méteren ezüstérmet szerzett, 
valamint hat számban lett első 
az EORVn. A kanadai ifjúsá
gi világbajnokságon 2013ban 
pedig két aranyérmet is ösz
szelapátolt, C1  200 méteren 
és C2 1000 méteren. 2014
ben Szegeden ismét két arany 
és egy ezüstéremmel gyarapo

dott a gyűjteménye, C1 1000 
és C1  200 méteren nyert, C2 
1000 méteren másodikak lettek. 

Következett a felnőttek vi
lága, egy moszkvai nemzetközi 
versenyen egy bronzérem, majd 
a sikeres olimpiai kvalifikáció. A 
felnőttek között az Európa és 
világbajnokságokon sorozatban 

a 6., 7. helyen végzett, akárcsak 
az U23asok mezőnyében. A 
riói olimpián a C1  200 méte
ren tizedik lett, majd 2017ben, 
a felnőtt Ebn C2 200 méteren 
ezüstérmes, az U23as világbaj
nokságon bronzérmes. S az au
gusztusi szegedi világbajnoksá
gon, az újpesti Fekete Ádámmal 
C2 500 méteren, másodikként 
értek célba. Pár nappal később 
pedig a Matyéren élete legjobb 
eredményét érte el, C1 200 mé
teren ötödik lett.

– Pályafutásom alatt mindig, 
minden versenyt úgy vártam, 

mint egy új kihívást – mond
ja Jonatán. – Bármelyik korosz
tályban versenyeztem, mindig 
próbáltam reális célokat magam 
el kitűzni és elérni azokat. Volt, 
hogy ez döntős szereplést jelen
tett, volt, hogy minél jobb ered
ményt, vagy kimondottan ér
met, netán aranyérmet. Mindig 

céltudatosan álltam rajthoz, 
tudtam kit, kiket szeretnék le
győzni. Sokszor egyetlen hellyel 
jobb eredmény is óriási mun
kába került, és nagy előrelépést 
jelentett, akárcsak most, hogy 
egyéni legjobb eredményem im
már az ötödik hely lett.

Jonatán a remek eredmények 
kapcsán is csalódott volt kissé 
az idei vébé után. A sportoló így 
emlékszik vissza a döntőkre:

– Jól kaptuk el a raj
tot Ádámmal az 500 méte
ren, de a kínaiak már az első 
méterektől úgy indultak el, 

mint a kamikazék. Az előfuta
mon is ugyanezt a taktikát vá
lasztották, csak ott szembe
szél volt és kifulladtak, ám a 
döntőben hátszél kerekedett, 
s ez nekik kedvezett. Sajnos, 
egy másodpercen múlt az 
aranyérem… A kínai taktika 
tízből kilencszer nem jön be, 
most sikerült nekik. A hosz
szú távú célunk egyébként az 
1000 méter, ugyanis az az olim
piai szám. Természetesen most 
is a győzelem volt a célunk és 
mindent kiadtunk magunkból, 
így összességében nincs miért 
szégyenkeznünk.

S erre azért sincs szükség, 
mert Jonatán az 500 ezüstérme 
után két nappal új egyéni csú
csot ért el, hiszen pályafutása 
legjobb eredményeként C1 200 
méteren ötödik lett.

– Nagyon boldog voltam, 
mivel világbajnokságon soha 
nem sikerült még ötödik he
lyen zárnom, eddig a hatodik 
pozíció volt a csúcs. Köszönöm 
én is a fantasztikus szurkolást a 
helyszínen, és persze és azok
nak is, akik otthonról szorítot
tak értem. 

S hogy mit tartogat a jövő? 
Kőkemény munkát, mert a kitű
zött célokat nem adják ingyen.

– A következő felkészülésünk 
alkalmával figyelembe kell ven
nünk, hogy a mezőny nagyon 
megerősödött, így még jobbnak 
kell lennünk, mint amire ed
dig gondoltunk. Ez azt jelenti, 
még erősebb, tudatosabb felké
szülésre van szükség. Egyénileg 
szintén szeretnék továbbfej
lődni, hogy Magyarországon 
a legjobb legyek 1000 méte
ren egyesben. Szeretném meg
szerezni Tokióra a kvótát, és a 
nemzetközi mezőnyben is meg
határozó kenussá válni, hogy 
egyszer majd reális esélyem 
legyen olimpiát nyerni!

Szóládi Zoltán
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FONtOs iNFORMáCiók

Szeptember első hétvégéjén 
rendezték meg Selmecbányán 
a hagyományos Szalamander 
Fesztivált. A rendezvényre 
Európából sok szakmai szer
vezet érkezett, képviselve az 

évszázados erdész, bányász, 
kohász hagyományokat. A 
szalamanderfelvonulás előtt a 
magyarországi résztvevők ün
nepélyesen megkoszorúzták a 
legendás professzorok sírja

it, valamint az Akadémia bá
nyász kari épületén elhelye
zett emléktáblát. A képen az 
Országos Magyar Bányászati 
és Kohászati Egyesület tagjai 
láthatók.

Iskolakezdés vállalati 
támogatással 

A 2019. évi bér és szociális 
megállapodás keretében idén is 
juttatott munkavállalói számá
ra iskolakezdési támogatást az 
ISD DUNAFERR Zrt. A jutta
tást az adójogszabályok változá
sa miatt bérként kapták meg az 
arra jogosult dolgozók, gyerme
kenként 21.100 forintos összeg
ben. A vállalat idén 1260 iskolás 
gyermek tanévkezdését támo
gatta, összesen mintegy 27 mil
lió forintos anyagi ráfordítással.

Szalamander Fesztivál

A közelmúltban megújult, színe
sebb, dinamikusabb és tartalmá
ban is gazdagabb lett az ISD DU
NAFERR Zrt. vállalati weboldala 

(www.dunaferr.hu). Az RMS és 
HR Igazgatóság szakemberei arra 
kérik a honlap látogatóit, hogy 
osszák meg velük felhasználási 

tapasztalataikat, javító, módosí
tó ötleteiket! Az üzemeltetők az 
ujhonlap@isddunaferr.hu email 
címen várják az észrevételeket.

Tűzoltóverseny  
a Duna-parton

A Létesítményi Tűzoltósá
gok Országos Szövetsége idén 
is Dunaújvárosban rendez
te meg országos tűzoltóverse
nyét, a XXIII. Flórián Kupát. 
A lapzártánk után, szeptem
ber 14én lezajlott programról, 
amelyen részt vettek a VÉDSZ
DUNAFERR létesítményi tűzol
tóság lánglovagjai is, részletesen 
októberi lapszámunkban olvas
hatnak.

Új vállalati honlap
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