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A munkáltató a KSZ felmondásáról döntött
Augusztus 14-én Evgeny Tankhilevich cégvezető az érdek-
védelmi szervezetek vezetői felé, valamint a munkavállalók-
hoz írt levélben is bejelentette a vállalati Kollektív Szerződés 
teljeskörű felmondását. A Kollektív Szerződés hat hónap el-
teltével fog megszűnni, a munkavállalók juttatási rendszerét 
fenn kívánják tartani.

2. oldal

Torokzárcsere a II. kohónál
Gigantikus méretű, csaknem öt méter átmérőjű, kilencven 
tonnás kúprendszer zárja le a Nagyolvasztóműben a kohókat, 
úgy ötven-hatvan méter magasságban. A torokzáró szerkezet 
cseréje rendszeres időközönként aktuális nagyberuházás, 
ami idén július utolsó napjaiban sikeresen lezajlott.

2. oldal

Iparági kilátások
Az európai acélipar vészterhes időket él meg, több kedve-
zőtlen tényező együttes hatása miatt. A régóta elhúzódó 
negatív trendet tetézte be a világjárvány, amelynek követ-
keztében az acélkereslet rendkívüli mértékben lezuhant. 
Bizonytalanságokkal teli fél év van mögöttünk, és az előt-
tünk álló időszak is kritikusnak tűnik.

4. oldal

Életmentő önkéntesek a vállalatnál
A tavalyi év folyamán a vasműs véradásokon 1045 munka-
vállaló vett részt. Az ő önzetlen segítségük, valamint a Vö-
röskereszt, az önkéntes szervezők, és a kórházi vérellátó 
szakembereinek szoros együttműködése szükséges ahhoz, 
hogy rendelkezésre álljon az életeket mentő vér.

8. oldal
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Aktuális

Gigantikus méretű, 
csaknem öt méter 
átmérőjű, kilencven tonnás 
kúprendszer zárja le a 
Nagyolvasztóműben a 
kohókat, úgy ötven-hatvan 
méter magasságban. 
A torokzáró szerkezet 
cseréje rendszeres 
időközönként aktuális 
nagyberuházás az isD 
DuNAFERR Zrt.-nél.

A torokzáró szerkezet kétkúpos, 
a kohó belső tereivel közvetlenül 
a nagykúp érintkezik. Fölötte 
helyezkedik el a kiskúp, amely
be a felszállított anyag megérke
zik. Laikusként is érthető, hogy 
a fontos technológiai berende
zés külső tényezőknek való ki
tettsége számottevő. A magas 
hőmérsékleten túl a kohóba jutó 
alapanyagok, valamint a kohó
ból érkező gázok egyaránt kop
tatják alkatrészeit. Tapasztala
tok szerint három, három és fél 
évente esedékes a cseréje.

Lapunk két éve 
az I. számú kohó 
torokzárszerkeze
té nek cseréjéről 
számolt be. Idén, 
július utolsó he
tében a II. számú kohó volt so
ron. Az elvégzett munkálato
kat Pap Zoltán kohó üzemveze
tő foglalta össze lapunk olvasói 
számára, amikor augusztus első 
hétfőjén találkoztunk a beruhá
zás helyszínén. Az előzetesen 
mintegy százhúsz órásra ter
vezett cserét mindössze tíz óra 
csúszással teljesítette az össze
hangoltan dolgozó csapat.

Az üzemvezető hangsúlyoz
ta, hogy a torokzáró szerkezet 
sok eleme karbantartható, azon
ban néhányuk – mint például a 
nagykúp zárófelülete, amely a 
kohó belső terét zárja le – nem 
javítható. Rendszeresen, szemé
lyesen ellenőrzi az állapotát ha
gyományos módon, szemrevé
telezéssel: ott fenn, több mint 
ötven méter magasságban ki
nyitják a kúpkamrát és meg
nézik. Ilyenkor felfüggesztik 
az anyagok adagolását, és az 
üres kúpra izzó parazsat dob
nak lapáttal. A parázs visel

Nehéz szívvel tájékoztatom Önöket arról, hogy a je-
len levéllel egyidejűleg bejelentem a szerződést kötő 
felek, azaz a DUNAFERR DV. Vasas Szakszerveze-
ti Szövetség (Vasas Szakszervezet) és a DUNAFERR 
Ifjúsági Szervezet irányában a velük megkötött kol-
lektív szerződés teljeskörű felmondását, amit meg 
fognak erősíteni a leánytársaságok részéről a társa-
sági függelékekre vonatkozó felmondások. 

A kollektív szerződés felmondásról először 
Önöket, közvetlenül kívánom tájékoztatni, mert 
meg akarok előzni mindenféle félretájékoztatást, fe-
lesleges lázítást, amit az utóbbi időben a szakszer-
vezetek és az Üzemi Tanács részéről is folyamato-
san tapasztaltam.

Kiemelem és hangsúlyozom, hogy a Vasas 
Szakszervezet részéről az elmúlt időszakban, az 
acélipari válság alatt, majd kiemelten a COVID-19 
vírus járványa által okozott katasztrofális válság 
alatt olyan magatartás volt tapasztalható, amely 
túlmutatott minden ésszerű vitán, és gyakorla-
tilag a DUNAFERR Társaságcsoport folyama-
tos működésére jelentett már veszélyt. Sem az ISD 
DUNAFERR Zrt., sem a DTKSz. hatálya alá tarto-
zó társaságok nem kívánnak és nem fognak fenntar-
tani ilyen szakszervezettel szerződéses kapcsolatot, 
ezért született a döntés a kollektív szerződés meg-
szüntetéséről és felmondásáról.

A munkáltatók ugyanakkor fenn kívánják és 
fenn fogják tartani az együttműködést a mun-
kavállalókkal, akiknek munkáját, és eddigi meg-
felelő és hasznos együttműködését ezúton is 
megköszönöm.

A kollektív szerződés a felmondási idő lejártá-
val, tehát a mai naptól számított 6 hónap eltel-
tével fog megszűnni, addig tehát a munkaválla-
lók vonatkozásában semmiféle változás nem fog 
történni, továbbra is a jelenlegi szabályok fog-
nak működni.

A megszűnést követő időszak vonatkozásában 
a jelenlegi kollektív szerződés előírásainak eleget 
téve már a felmondólevélben indítványt tett a mun-
káltatói oldal az új kollektív szerződés megkötésé-
re irányuló tárgyalások megkezdésére. Ha azon-
ban szakszervezeti oldalról a felmondásra veze-
tő magatartás nem fog változni, akkor kevés esély 
lesz arra, hogy az új kollektív szerződés tartalmá-
ban megállapodás jöjjön létre, különösen a Vasas 
Szakszervezet vezetésével.

Éppen ezért a munkáltató részéről ezúton tájé-
koztatom Önöket, hogy az ISD DUNAFERR Zrt. 
és a DTKSz. hatálya alá tartozó leánytársaságok 
a munkavállalók juttatási rendszerét fenn kíván-
ják tartani, ha kell, akkor egyoldalú munkáltatói 
intézkedéssel.

Olyan rendszert kell kialakítani, ami védi a 
munkáltatói és a munkavállalói érdekeket is, és ké-
pes alkalmazkodni a piaci változásokhoz mind po-
zitív, mind negatív irányban. Fontos követelmény, 
hogy alkalmazkodni kell a külső körülményekhez, 

és a működést fenn kell tartani, a munkahelyeket 
is meg kell őrizni. Olyan konstrukciót kell kialakí-
tani, ami biztosítja a munkaadó és munkaválla-
lók közötti hatékony kommunikációt, melynek hiá-
nya, azaz a DTKSz. alapján kialakult rossz kom-
munikáció és kapcsolat, pontosabban annak teljes 
hiánya a DUNAFERR gyenge versenyképességének 
egyik fő tényezőjévé vált.

Miközben a bérek jelentősen emelkedtek az utób-
bi években, a munkavállalók csoportjai közötti dif-
ferenciálás kismértékű, és még mindig nincs olyan 
rendszerünk, ami a hatékonyabb munkavégzést dí-
jazná, ezt a problémát is meg kell oldani. 

Nézzük meg a nálunk sikeresebb szakmabeli cé-
geket Közép-Európában: igen, ők is rengeteget szen-
vednek a mostani válságban, ugyanakkor sikerült a 
válság mélyén nálunk sokkal több megtakarítást el-
érniük azzal, hogy rugalmasabban alkalmazkod-
tak a változásokhoz, a kialkudott járandóságokhoz 
való csökönyös ragaszkodással nem veszélyeztették 
jövőjüket. 

Végezetül ismételnem kell a felmondás fő okát, 
tehát azt, hogy a Vasas Szakszervezettel meg-
szűnt minden együttműködés, a szakszervezet a 
valóságtól is elszakadt, nem volt hajlandó még fi-
gyelembe venni sem a válság hatásait és a mun-
kavállalók érdekeit, gyakorlatilag ámokfutás-
ba kezdtek, aminek részét képezte a DUNAFERR 
Társaságcsoport médiában való lejáratása, sőt be-
csületsértő cselekmények lehetővé tétele is. Belső 
viszonyokban a megbeszélések is felesleges cirkusz-
szá és teljes időpocsékolássá váltak, ahol a Vasas 
Szakszervezet képviselői „kioktatták” a menedzs-
mentet és a munkavállalók felé az információkat 
eltorzítva továbbították. 

Véleményem szerint a Vasas Szakszervezet által 
követett irányvonal nemcsak hibás és provokatív, 
hanem aláássa bármilyen jóhiszemű kommuniká-
ció, hasznos érdekegyeztetés lehetőségét is. Ezért is 
fordulok jelen levelemmel közvetlenül a munkavál-
lalókhoz, és teljesen bizonyos vagyok abban, hogy a 
következő hat hónapban a munkavállalókkal foly-
tatott tárgyalások elé is nézünk, sőt hiszek ben-
ne, hogy minél közvetlenebbek lesznek ezek a tár-
gyalások, annál jobb lesz a kimenetelük minden fél 
számára.

Vállalom, hogy a fejleményekről a jövőben is 
folyamatosan, közvetlenül fogom tájékoztatni 
Önöket.

Dolgozzunk továbbra is együtt a DUNAFERR 
javára!

Dunaújváros, 2020.08.14.

Tisztelettel:     

            
Tankhilevich Evgeny

cégvezető

Tisztelt Kollégák, Tisztelt Munkavállalók!
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kedése számos jelzést közve
tít a nagykúp állapotáról. Több 
évtizedes tapasztalattal a hátuk 
mögött döntenek a szakembe
rek a torokzárszerkezet cseréjé
nek időpontjáról, amely elsősor
ban gépészeti munka.

Komoly tervezés, szervezés 
előzte meg ez alkalommal is az 
ötnapos kivitelezést. A kohó
üzem részéről több mint száz
húszan vettek részt a munká
latokban. Hasonló létszámmal 
dolgoztak a karbantartók és a 
speciális munkafolyamatokra 
szerződtetett külső vállalkozók 
is kiegészítették a csapatot.

Újakra cserélték a kúp
rendszer leginkább igénybe vett 
részeit, amelyeket az ukrajnai 
Mariupolban gyártottak. A még 

használható egységeket felújított 
állapotban szerelték vissza. 

Bár a kohó a beruházás idő
tartamának előrehaladtával 

egy re alacsonyabb hőmérsékle
teket produkált az üzemi állapo
tokhoz képest, ezzel együtt ma
gas hőmérsékletben, a tizedik
tizenkettedik szinten dolgoztak 
a szakemberek. Összehangolt 
munkájukban a tízórás csúszást 
is csak az okozta, hogy más tí
pusú vagonokat kaptak a le
szerelt egységek elszállításá
hoz, mint a korábbi években. Öt 
centi híján nem fért el egy fő
egység a csővezetékek mellett, 
ezért a talajszinten tovább kel
lett bontani.

Miközben a torokzár szer
kezet cseréje zajlott a magas

ban, lent újjáépítették a nagy
olvasztó csapolócsatorna
rendszerét is. Tapasztalatok 
szerint az öt napon át folya
matosan hőtartalékát vesz

tő kohó az újraindulás után az 
első időszakban az üzemsze
rűtől jelentősen eltérő anya
got produkál, ezért szükség
csapolórendszert alakítottak ki 
a kezdetben megjelenő anyag 
fogadására. 

Az ötödik nap végére mind
két helyszínen befejeződ
tek a munkálatok, így augusz
tus 1jén, szombaton újra in
dulhatott a kohó, az első csa
polás az éjszakai műszak elején 
zajlott le. 

Kényes időszakként jellemez
te augusztus 3án, hétfőn délelőtt 
Pap Zoltán a hét következő nap
jait, amelyekben a kohászoknak 
jutott a főszerep. Feladatuk volt a 
kohó üzemszerű állapotának meg
teremtése. Nehezítette a munká
jukat, hogy az 5. számú turbófú
vó, amelyen át az ISD Power leve
gővel látja el a kohót, meghibáso
dott. Kisebb kapacitású a tartalék
fúvó, ami hátráltatta az üzemszerű 
működést. Az 5. számú turbófúvó 
javítása megtörtént, így augusztus 
6.ától, csütörtöktől vált elérhe
tővé a torokzárszerkezet cseréjét 
követően a II. számú nagyolvasz
tó üzemszerű kapacitáson történő 
működtetése.

(Fotós kollégánk, Németh 
Zsolt július 29-én, szerdán járt a 
beruházás helyszínén – a szerk.)

K. É.

Torokzárcsere a II. kohónál
 AuGuSzTuS ElSő NApjáN már újrA cSApolTAK

Beemelés előtt, még a földön a 90 tonnás torokzárszerkezet

A BIS hungary Kft. szakemberei 
több munkafolyamatot is végeztek a beruházáson

A földszinti előszereléseket autódaru segítette

Az új nagykúp összeszerelés előtt a kohótorokban
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Aktuális

Az európai acélipar vészterhes időket él meg,  
a világpiacon uralkodó túlkapacitásokból,  
amerikai védővámokból, olcsó kínai tömegtermelésből,  
megugró alapanyagárakból, növekvő CO2-kvóta árakból 
eredő importnyomás miatt, és a mindezek negatív 
következményeit kivédeni, vagy legalább is  
mérsékelni hivatott, ugyanakkor elégtelennek bizonyuló  
uniós védintézkedések következtében. 

Ezt a régóta elhúzódó negatív trendet tetézte be a világjárvány, 
amelynek következtében az acélkereslet rendkívüli mértékben le
zuhant. A gyárbezárások, kapacitáscsökkentések, tömeges elbo
csátások révén borzasztóan nehéz, bizonytalanságokkal teli fél 
évet tudhatunk magunk mögött, és az előttünk álló időszak is kri
tikus.

Magyarországon az idei évre a GDP 56% körüli, míg a nagyobb 
részt exportvezérelt ipari teljesítmény 10% körüli visszaesésével 
számolhatunk 2019hez képest. A gazdaság egésze mintegy 38%
ot zuhant február és április között. Ebben a legnagyobb súllyal a 
gépjárműipar szerepel (mintegy 80%os csökkenéssel, ami az eu
rópai autógyárak többségének, köztük a magyar telephelyek leál
lásának tudható be), ugyanakkor az építőipar csökkenése kevés
bé drasztikus mértékű. Utóbbi ráadásul a kiemelten védett ága
zatok közé tartozik, amely a kormány által áprilisban közzétett, 
20202024re vonatkozó Konvergencia Program alapján az elkö
vetkező három évben jelentős kormányzati segítségre számíthat. 
A 2018as 22%os, illetve a 2019es 21,7%os bővülés utána az idei 
évre az építőipari kibocsátás 5% körüli csökkenése várható, ami az 
elmúlt évek kétszámjegyű növekedése utána erős megtorpanásként 
értékelhető.

A második fél évben általánosságban már mérsékelt javulás vár
ható, amennyiben ennek a járványügyi helyzet súlyosbodása nem 
szab gátat.

(Forrás: Kopint-Tárki; EC summer forecast)

Az acélkereslet alakulása magyországon 

2017 2018 2019 2020 
prognózis

2021  
prognózis

Acélkereslet  
(millió tonna)

2,659 2,780 2,959 2,752 2,972

változás az 
előző évhez 
képest

4,6% 6,5% -7,0% 8,0%

(Forrás: MVAE adatszolgáltatás worldsteel részére)

Az acélkereslet mennyiségi és százalékos alakulása alapján 
2020ra most jelentős visszaesést prognosztizálunk, míg 2021
ben javulásra számítunk, amely révén a kereslet elérheti a 2019
es szintet.

Termelési adatok 
Az előző év azonos időszakához viszonyítva, havi bontású összeha
sonlításban az látszik, hogy a nyersacéltermelés a kiugró júliusi ér
téket leszámítva elmarad a 2018as adatoktól, összességében 11%
os csökkenést regisztráltunk a fél évben. 

 (Forrás: MVAE adatszolgáltatás a worldsteel részére)

globális és 
hazai kitekintés

 AcÉlIpArI KIláTáSoK
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Érdekességképpen, ugyanilyen összehasonlításban a betonacél
termelés sokkal kisebb eltérést mutat – itt nem azonosítható egyér
telműen a járvány hatása. Féléves szinten mindössze 2%kal alacso
nyabb értékeket kapunk az idei évre, mint a tavalyi év azonos idő
szakára vonatkozóan.

 (Forrás: MVAE adatszolgáltatás a worldsteel részére)

Az acélfelhasználó ágazatok mutatói
A látszólagos acélszükséglet 2019ben 2,959 millió tonna volt, ez 
6,5%os növekedést jelentett a megelőző évhez viszonyítva. 2020
ban szerényebb, 4,9%os növekedéssel számoltunk még az év elején 
abból kifolyólag, hogy az építő és gépjárműipar eleve lassuló ütem
ben bővült már 2019ben. Ezt a forgatókönyvet azonban jelentősen 
átírta a COVID19 járvány.

A látszólagos acélfelhasználás alakulása

 (Forrás: MVAE adatszolgáltatás a worldsteel részére)

Jelenleg 2020 első negyedéves időszakára vonatkozóan állnak 
rendelkezésre tényadatok, az év hátralévő részére – csak becsléseket 

tudunk közölni, ami a második negyedéves tényadatok függvényé
ben még jelentősen módosulhat – rendkívül nagy a bizonytalanság.

Az idei első negyedéves látszólagos felhasználás láthatóan elma
rad mind a 2018as, mind a 2019es azonos időszaki értékektől, de 
a csökkenés mindkét esetben 6%on belüli. A második negyedévre 
vonatkozón már nagyobb eltérésre számítunk.

A termelési értékek alakulása

 (Forrás: KSH)

A termelési értékek kapcsán jelenleg szintén csak az idei első ne
gyedévre rendelkezünk tényadatokkal, a további időszak értékei 
becslésen alapulnak. A korábban leírtaknak megfelelően az építő
ipar kisebb, míg a gépjárműipar jelentősebb mértékű visszaesésével 
számolunk. A 2019es értékeket csak 2021 második felében, vagy 
2022ben érjük el az elemzések szerint. 

Várakozások
Rendkívül nehéz most megjósolni a következményeket, az elkövet
kező félmásfél év trendjeit – nem véletlen, hogy a worldsteel és 
minden más szervezet is kifejezetten óvatos az előrejelzéseket ille
tően. Az egyértelműen látszik, hogy a jelenlegi helyzetben az Eu
rópai Unió acélipara a túlélésért küzd! Ez alól a hazai ágazat sem 
kivétel. Bízunk a felhasználó ágazatok fellendülésében, az Európai 
Bizottság hatékonyabb intézkedéseiben, és természetesen abban, 
hogy a koronavírusjárványnak nem lesz jelentős negatív gazdasági 
hatásokkal bíró második hulláma. Van remény azonban arra, hogy 
az Unió acélipara a felhasználó szektorokkal együttműködve kilá
baljon a válságból, kihasználva mind a termék, mind a technoló
giafejlesztés területen meglévő innovációs potenciált.

Összeállította: 
Szalai Dániel kereskedelmi szakértő
Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés
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Az isD DuNAFERR Zrt. 
Acélművében július 
végén kezdődtek meg 
a FAM-nagyjavítás 
munkálatai, az eddig 
elvégzett munkálatokról 
és a további feladatokról 
számolunk be 
összeállításunkban.

Kelemen Tibor, a FAM üzem
vezetője lapunknak elmondta, 
hogy a II. öntő
gép idei nagyja
vítása július 26
án kezdődött. 
Négy évvel ez
előtt volt a leg
utóbbi nagyjavítás, ezért az 
öntőgép minden részegysé
génél fontos munkák állnak a 
karbantartási csapat előtt.  Az 
előző nagyjavítás óta 3 086 602 
tonna acélt öntött le a IIes ön
tőgép, ilyen hosszú nagyjaví
tásközi üzemidő még nem volt 
a FAMöntőgépek történeté
ben.  A technológiai folyama

tot követve, föntről lefelé ha
ladva, a gépészeti területen a 
feladatok a következők: az ön
tőüst fordítóvilla cseréje és a 
fordító berendezés teljes ellen
őrzése és felújítása, a hűtőzó
na acélszerkezetében a tartó

gerendák cseréje, a bugakiadó 
rendszernél a 4es buktató
keret cseréje. A folyamatirá
nyító rendszerhez kapcsoló
dó beruházások: az OMRON 
PLCrendszer cseréje, vala
mint a kristályosító szintmérő 

és szintszabályzó rendszer cse
réje. A FAM  technológia sze
mélyzete a nagyjavítás során 
elvégzi még az elszívó rend
szerek, a kéményalagút és az 
ülepítőmedencék takarítását 
is.

A nagyjavítás fő célja a be
rendezés műszaki állapotának 
legjobb szintre emelése, emel
lett a beruházásokkal várható
an az üzembiztonság növelése, 
és a szintszabályzás, szintmé
rés révén a bramma minőségé
nek javítása. A régi OMRON
rendszert a 90es években te
lepítették, így ezek a PLCk és 
a hozzájuk tartozó megjelení
tő rendszer elavulttá vált, üze
meltetése a tartalékok hiányá
ban szinte már kivitelezhetet
len. A kristályosító szintmé
réshez a Bertold cég szállítot
ta szintén a 90es évek elején a 
régebbi műszert, ezúttal is ők a 
beszállítók. Az új műszer érzé
kenysége révén a mérés ponto
sabbá válik, ahogyan ez történt 
az Ies gép esetében is, a 2018. 
évi nagyjavításkor.

Major Ervin üzemviteli és 
karbantartás vezető beszélt ar
ról, hogy a IIes FAM leállása, 
nyári nagyjaví
tása tervezetten, 
július 26. és au
gusztus 19. kö
zött valósul meg. 
A folyamatos ön
tőműben, időben összehangol
va a IIes kohó torokzárcseré
jével és a Meleghengermű nagy 
javításával, a IIes öntőgép nagy
javítását végzik el. A nagyjavítás 
munkálatain mintegy kétszáz
hatvan munkavállaló dolgo
zik, ez összesen tizenkét külső 
és belső szervezet összehangolt 
munkáját jelenti. Párhuzamosan 
a FAMnagyjavítás mellett a 
konver teren megtörtént a 40
02es daru nagyjavítása is, a 
munkálatok érintették a kezelő
fülke tartószerkezetének meg
erősítését és a daru berendezé
seinek karbantartását is.

Horváth Zoltán gépészeti 
üzemvezető megjegyezte, hogy 
az utóbbi idők legnagyobb vo
lumenű gépészeti javítása zaj
lik jelenleg. Az elvégzett mun

Nagyjavítás a Folyamatos 
Acélöntőműben

 mEGhATározó fElAdAToK A II-ES öNTőGÉpEN

Az Omron-rendszer új touchpanel paramétereinek beállítását ellenőrzi 
Kiss Viktor villamos üzemvezető-helyettes

Az új fordítóvilla előkészítése a beépítéshez

6



kák mindegyikében van tapasz
talatuk, de egy időben még nem 
végezték a műveleteket, így az 
előkészítés is több hónapot vett 
igénybe. A munkafolyamatok 
időbeni megtervezése bonyo
lult és összetett feladat volt. A 

szükséges elő
gyártások időben 
elkészültek, így 
például a FAM
buktatókeret, a 
fordítóvilla és az 

acélszerkezetben cserélendő öt 
darab gerenda is.

Gráczer Csaba, villamos 
üzemvezető csapatának fő 
mun kája az OMRON folya
matirányító rendszer kiváltá
sa volt. Pluszfeladatot jelen
tett idén, hogy az I. FAM 2018
ban kiépített rendszerét a IIes 
FAM mostani folyamatirányí
tó és megjelenítő rendszerével 
kapcsolták össze. A teljes terve
zés során a ki és bemeneti raj
zokkal együtt a régi programot 
gyakorlatilag teljesen újra kel
lett írni, és új, felhasználóba
rát képernyőket 
is telepítettek.  A 
szokásos karban
tartási feladata
ik közé tartozik a 
festőgép és láng

vágó berendezés kábelrendsze
rének teljes cseréje, valamint a 
kapcsolóterek és az alállomások 
0,4 kVos erősáramú berende
zéseinek karbantartása. A vil
lamos gépek karbantartását a 
Gyártó  Egység villamos javító 
üzeme végezte el.

Kiss Ernő radiometrikus cso
portvezető megjegyezte, hogy 
az IT Igazgatóság 
folyamatirányí
tási szervezete 
számára nagy ki
hívást jelent az 
idei karbantartási 

időszak, mivel nyáron egy idő
szakra koncentrálódik a nagy
javítások jelentős része. Az idei 
év problémáit súlyosbította a 
vírus okozta fenyegetettség, 
így nem lehetett előre kiszá
mítani azt sem, hogy a külföldi 
partnerek miként tudnak részt 
venni a közös munkákban. 
Az is megjósolható volt, hogy 
több, tavasszal elhalasztott 
munkafolyamat a nyáron egy 
időben fog beindulni, ami bi
zony okozott nehézségeket a 
szervezésben. A FAM IIes ön
tőgép nagyjavítási és átépíté
si feladata a radiometrikus mű
szerüzemeltetési szakemberek 
számára a folytatása az Ies gé
pen korábban elvégzett munká
nak, melynek tapasztalatait már 
beépítették a mostani program
ba. A munkálatokkal jelenleg 
időarányosan haladnak, és bíz
nak benne, hogy tartható lesz az 

időterv az újraindulásig, az azt 
követő melegpróbákig, majd a 
tényleges üzemelés kezdetéig is. 

(A FAM nagyjavítási mun-
kálatairól szóló beszámo-
lót következő lapszámunkban 
folytatjuk – szerk.)

Tóth Szilvia

A hűtőzóna-acélszerkezet új tartógerendáinak beépítése

Az új öntőhelyi kezelőpult szerelése
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Érintettként értettem 
meg, a Vöröskereszt 
munkatársai, az 
isD DuNAFERR 
önkéntes véradói és 
véradásszervezői, valamint 
a szent Pantaleon kórház 
vérállátó részlegén 
dolgozó szakemberek 
olajozott együttműködése 
segít abban, hogy kellő 
időben, adott helyen 
ott legyen a megfelelő 
vér, amely pénzért nem 
vásárolható, csak kérni 
lehet. 

A tervezett véradások időpont
jait böngészve minden hónap
ban találunk egykét dunaferres 
helyszínt. Július utolsó hetében 
a Hideghengermű irodaházá
nak egyik tárgyalóját alakítot
ták át egy délelőttre nagy rutin
nal véradó helyiséggé.

pillanatképek egy 
dunaferres véradásról
A mostanában megszokott 
kérdéssel fogadta az üzemek
ből, munkaruhában érkező 
véradókat Molnár András Pé-
terné, Aranka, a Magyar Vö
röskereszt dunaújvárosi területi 
szervezetének munkatársa:

– Mikor járt külföldön?
– A múlt hét végén – jött a 

válasz egy mosolygós hölgy
től, akin látszott, ismeri a járást, 
nem először adna vért.

– Sajnos nem adhat vért – 
kapta az elutasítást. Csalódottan 
vette tudomásul a vírusjárvány 
miatt bevezetett szigorításokat. 

Testhőmérsékletet is ellenőr
zött mindenkinél Aranka, és ha 
szükséges volt, maszkkal is kise
gítették az anélkül érkezőket.

– Nagyon sok éve cukorbeteg 
vagyok, így nem adhatok vért, 
bár a „bakancslistámon” rajta 
volt. Jó segíteni, legalább a vér

adásnál. Nekem ez az első ilyen 
alkalom, hisz nemrég kerültem 
a Magyar Vöröskereszthez köz
foglalkoztatottként. Ez kedvem
re való munka. 

Nem tartot
tam fel tovább, 
hiszen sorban 
érkeztek a vér
adók. A Meleg
hengermű villa
mos üzemének elektrikusa, 
Müller Tibor elárulta:

– Rendszere sen adok vért 
itt, munkahelyi szer vezésben, 
ez már a huszon harmadik al
kalom. Helyesli a családom is. 
Felfrissít és jó érzés, hogy segí
tek másokon.

Nem járt külföldön a közel
múltban, rendben találtatott a 
testhőmérséklete is, egy kézfer
tőtlenítés után lépett a követ
kező irodában Puskásné Nagy 
Györgyihez, a Meleghengermű 
üzemgazdászához, önkéntes vér
adásszervezőhöz igazolásért.

– Önállóan először szervez
tem véradást – vezetett be a fo
lyamat kezdeteibe Györgyi –, 
nyugdíjba ment az elődöm, 
Vígh Katalin, tőle vettem át ezt 
a feladatot. Plakátokat helyez
tem el az üzemekben, étkezők
ben, irodai folyosókon a vér
adás időpontjáról és helyszíné
ről. Beszélgettem is az embe
rekkel, hogy minél többen el

jöjjenek. Reggel fogadtam a 
Vöröskereszt munkatársát, va
lamint a vérellátó szakembe
reit, berendeztük az ideigle
nes véradó állomást. Azóta iga
zolásokat állítok ki, ajándéko
kat osztok – sorolta a teendőit. 
Röviden elmagyarázta, a Munka 
Törvénykönyve szerint négy óra 
munkaidőkedvezmény jár a vér
adóknak. Valójában kevesen él
nek a lehetőséggel. Vannak, akik 
éjszakás műszak után jöttek, 
mások a délutános műszak előtt 
ugranak be.

A helyszínen a kórházi vér
ellátó szakembere a személyes 
adatok egyeztetése után egy 
okos műszerrel, egy tűszúrással 
vett apró vérmintát vizsgálta.

Rutinos véradóként állt 
fel a székből Balázs Ildikó, a 
Hideghengermű szakértője:

– Ez a huszonharmadik vér
adásom. Egy alkalommal irányí
tott véradó voltam, az egy más 
érzés, hiszen tudtam, kin segí
tek. Életemben 
egyszer Kapol
cson, a feszti
válon is adtam 
vért. Azóta itt, az 
üzemben évente 
négyszer jövök el. 
Igyekszem minden alkalommal 
egy új véradót is hozni. A fiúk 
kicsit félősebbek – mosolygott 
munkatársára.

– Ez az első 
vér adásom – 
mondta Sza bó 
Zol tán, a Hideg
hen germű prog
ramirodájának 

vezetője. – Kicsit izgulok, az 
utóhatására vagyok kíváncsi. 
Nagyon régóta szerettem vol
na vért adni. Örülök, hogy 
Ildikó biztatott. Jót tesz most 
a lelkemnek, hogy segíthetek. 
Nemrégiben édesapámnak volt 
komoly műtétje, vérre is szük
sége volt – árulta el indíttatását.

Egy fiatalember került sor
ra a vérellátó munkatársánál, 
aki irányított véradásra jött. 
Telefonjából diktálta be a szük
séges adatokat.

Néhány percre léphettem be 
a tettek szobájába, ahol érezhe
tően oldott hangulatban csa

Életmentő önkéntesek  
a vállalatnál

 VÉrAdóK ÉS SzErVEzőK: EGyüTT SEGíTENEK
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polták a mozdulatlan karokból 
a vért. Többen ismerősként kö
szöntek az egészségügyi szak
embereknek. Halomba rakott 
üres tasakokat pillantottam meg 
egy asztalon. Valószínű, hogy 
megteltek vérrel, hiszen hosszú 
sorban várakoztak az önkéntes 
véradók. 

A szervezők
Sajnos, egy betegség kapcsán 
a mi családunk is megtapasz
talhatta, hogy milyen termé
szetességgel és hozzáértéssel 
oldják meg a hétköznapi embe
rek számára megoldhatatlant, 
a szükséges vér begyűjtését és 
célba juttatását a Magyar Vö
röskereszt Dunaújváros Terüle
tei Szervezetének munkatársai. 
Vezetőjükkel, Feth Katalinnal a 
háttérről beszélgettünk.

– Nemhiába mondjuk, 
hogy adj vért és ments meg 
három életet, hiszen a levett 
vér többféle formában hasz
nosul. Tapasztalatból tudjuk, 
hogy évente 5200 donort kell 
találnunk a dunaújvárosi tér
ség biztonságos vérellátásához. 
Kritikusan nehéz hónap a nyári 
szabadságok miatt a július és az 
augusztus. Ebben az időszak
ban ugyanakkor több a terve
zett műtét és a baleset is, több 
vérre lenne szükség. Idén ne
héz volt a Covidvírushelyzet 
miatti szünet után az újraindu
lás, az emberekben volt némi 
félelem.

Jó a kapcsolatunk a Vasmű 
vezetésével, az ő támogatásuk
kal tudjuk az ott dolgozókat el
érni. Nem a négyórás munka
időkedvezmény miatt adnak 
vért az emberek. Van, aki kijön 
reggel az éjszakás műszakról, és 
megy vért adni. Van, aki figyeli a 
két véradás között eltelt napok 
számát – 56 nap a kivárás, és az 
57. napon már újra jön.

A szakember személyes tör
ténetekkel folytatta. Mesélt a 
vidéki véradásokról, az utób
bi években alakult közösségek
ről. Arról, hogy a dunaújvárosi 
és több környékbeli polgármes
ter is önkéntes véradó. Felhívta 
a figyelmemet a véradás szemé
lyes előnyére is:

– Egyúttal ingyenes labor
vizsgálat is a véradás, két kis 
kémcsővel veszik le minden je
lentkezőtől először a vért, amit 
több szempontból megvizs
gálnak. Aki folyamatosan ad
hat vért, az valószínű, hogy 
egészséges.

– 1865 éves korig adhatnak 
vért az emberek.  Fontos a fia
talok elérése, jelen vagyunk a 
Facebookon is. Vannak ötlete
ink, de várjuk másokét is, hogy 
hogyan lehetne több ember szá
mára vonzó esemény az önkén
tes véradás.

Végezetül adatokat mutatott 
Feth Katalin. Örvendetes, hogy 
az évi tervezett ötezerkétszáz 
donorból tavaly több mint ezer 
ember a DUNAFERR üzeme
iben szervezett véradásokon 
jelentkezett. 

Köszönhető ez az eredmény 
az üzemekben dolgozó véradás
szervezőknek is, közülük két 
önkéntessel beszélgettem.

Afféle „örökségként” kap
ta a véradásszervezést Petrás 
Gábor, az ISD Power Kft. 
munkatársa:

– Mély nyomot hagyott ben
nem egykori munkatársam és 
sporttársam, Tombor Csabi, 
akinek donorként adtam vért. 
Nem volt számomra soha kér

dés, ha bárhol segíthetek vér
adással, megtegyeme. Miért 
is ne?! Az előírt kivárással, öt
venhat naponként adok vért, 
emellett szervezem is a véradá
sokat. Nagyon jó a kapcsola
tom a Vöröskereszt helyi szer
vezetével és a Vérellátóval is. A 
Dunaújvárosi Labdarúgó Szö
vetség főtitkáraként számos 

sporteseményt is 
szervezek, példá
ul a Carissa Kupa 
egyben jótékony
sági akció is, ahol 
a szurkolók is ad

hatnak vért. Korábban az ISD 
Powernél Nyúl Misi bácsi szer
vezte a véradást. Nyugdíj előtt, 
két éve szólt, hogy lépjek a he
lyére, augusztusban lesz az ötö
dik alkalom, amelynek szer
vezése már hozzám kötődik. 
Legutóbb nyolcvannégyen jöt
tek el vért adni, az a célom, hogy 
a következő alkalommal is mi
nél többen legyünk. Fontos üze
net a vezetéstől, hogy támogat
ják a véradásokat. Minden al
kalommal a plakátokon kívül 
Facebookeseményként teszem 
közzé a dátumot és a helyszint. 
Az ajándékot az étkezőben 
adom át a véradóknak, hogy lás
sák a többiek is. Közben arról 
beszélek, holnap épp a mellet

tünk dolgozó kollégának lehet 
szüksége vérre – hangsúlyoz
ta, majd a következő akciójá
ról szólt: aktívan közreműködik 
abban, hogy a belvárosban, a 
Főposta előtt egy defibrillátor
térképet helyezzenek el. 

Véradóból lett véradásszer
vező Vígh Katalin, aki negyven
két évet dolgozott a Vasműben. 
Valamikor a Szállítóműben kez
dett, majd a Meleghengermű 
üzemgazdasági irodájában töl
tötte utolsó éveit:

– Fiatalon, tizennyolc 
évesen adtam először vért. 
Időközben 1es típusú diabé
tesz betegséget állapítottak 
meg nálam. Megmaradtam a 
véradásnál, ’94től nyugdíjig, 
ha nem is adhattam, de szer
veztem. A Vöröskereszttel 
egyeztetett időpont előtt egy
két héttel plakátoltam és sze
mélyesen is propagáltam.  
Feladatom volt a véradás he
lyének rendbetétele is, hogy 
a kórházi környezetből érke
ző szakemberek jól érezzék 
magukat az üzemben – sorol
ta a teendőit, majd elismerően 
szólt a Vöröskeresztről:

– Hálás tevékenység volt, a 
Vöröskereszt minden évet di
csérettel és köszönettel zárt. 
Színházi előadás
ra vagy állófoga
dásra, vacsorá
ra hívta a jubiláló 
véradókat, illet
ve a szervezőket. 
Kedves gesztus volt részük
ről – elevenítette fel a véradás
hoz kapcsolódó emlékeit, majd 
kérdésemre nyugdíjas napjairól 
beszélgettünk:

– Jövökmegyek, a futóver
senyek mellett a kerékpározás 
a nagy szenvedélyem. Időnként 
egy csapattal sárkányhajóba 
ülök, körbetekerjük a barátaim
mal a Velencei tavat, sportese
ményeket szervezek a Sportos 
Cukorbetegek Egyesületében. 
Nem szándékozom korán meg
öregedni – mosolygott, majd 
egy éremről készült fotót mu
tatott, amelyet a karantén utá
ni első futóversenyen, júliusban 
kapott. 

Kaszás Éva

A tavalyi év folyamán az ISd duNAfErr kilenc szervezeti 
egységénél szerveztek kihelyezett véradást, összesen 19 al-
kalommal. A véradásokon összesen 1045 fő véradó vett részt. 
önkéntes véradásszervező kollégáink voltak: Buruncz Veroni-
ka, Vígh Katalin, Komjátiné mátraházi judit, Kasza Bernadett, 
petrás Gábor, horváth Beáta, rauf olga, lovász jános, Vajda 
Tímea, radvánszkiné herczeg Ildikó, pász zsuzsanna és moh-
ácsi Krisztina.
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sok-sok jól sikerült, 
érdekes képet küldtek 
kedves olvasóink pályázati 
felhívásunkra. Az alábbi 
összeállításunkban a 
beérkezett fotókból 
válogattunk. 

A fotók beküldői közül Cson-
tos Lászlónak, Dér Tündének 
és Hruby Gábornénak ked
vezett a szerencse, ők nyer
ték meg az ISD DUNAFERR 
Zrt. és a Magyar Vas és 
Acélipari Egyesülés által 
felajánlott ajándékcsomagokat. 
Nyereményüket augusztus 26
tól Szirmai György PR mene
dzsernél (tel: 1796) vehetik át 
az igazgatósági épület 315ös 
szobájában.

Minden pályázónak köszön
jük a részvételt, a nyerteseknek 
gratulálunk!

Acél itthon és a nagyvilágban
 A duNAfErr mAGAzIN foTópályázATA

Hruby Gáborné (Lemezalakítómű) több képet is küldött a pályázat
ra, köztük a fenti fotót. Mint írta, a mindennapokban szinte észre 
sem vesszük, hogy az élet minden területén találkozunk acéltermé
kekkel. Szerencsére mindent nem lehet kiváltani műanyaggal, ezért 
nagyon nagy szükségünk van és lesz az acélra a jövőben is.

Meskál László (környezetvédelmi főosztály) fotója a győri Kossuth 
hidat örökíti meg, esti kivilágításban.

Dzsugán Csaba (Acélmű, villamos üzem) fotója Bikalon készült. 
A Bikali Élménybirtokon található kút fölött az évek során több 
száz acéllakatot helyeztek el az arra járó vendégek.

Csontos László (ISD Kokszoló, 
vegyi üzem) egyik kedvenc fotó
témája a Pentele híd. Ahogyan fo
galmazott levelében, az acél, ami 
összeköt. Nemcsak a partokat, 
hanem embereket is. Számta
lan új lehetőséget adott, az autó
pályán kívül vezet rajta keresztül 
gyalogos és kerékpáros turistaút 
is. Nélküle nem jöhetett volna lét
re a Pentele Természetjáró Egye
sület „Dunán innen Dunán túl” 
teljesítménytúrája sem. 

Kónya Ildikó (DUNAFERR Labor Nonprofit Kft.) fotója Sárváron 
készült, a Nádasdy vár főbejáratáról.
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Csepregi Attila (Gyártó Egy
ség, mechanikaüzem) fotója a 
kiskőrösi Old Car Museumban 
készült. Kisfia, Dániel épp egy 
Porsche motorját vizsgálja el
merülten.

Szabó Ervin (Nagyolvasztómű) az „Ég és föld között” címet adta Ausztriában, a dachsteini Krippenstein 
kilátónál készült fotójának, ahol 400 méteres mélység felett tehetjük próbára tériszonyunkat.

Mihaldinecz Réka (Meleghengermű, kikészítő üzem) képe bringá
zás közben készült a Pentele hídon, egy szép naplemente idején.

Kemeléné Halasi Monika (Meleghengermű, technológiai osztály) 
képe tavaly, egy grúziai utazás során készült. Tbiliszi legattraktí
vabb ultramodern építménye a Béke hídja a Kura folyó felett. Az 
olasz Michelle De Lucchi tervei alapján készült és 2010ben átadott, 
150 méter hosszú gyalogoshidat esténként hatezer LEDégő öltöz
teti színes fényekbe.

Szabóné Pózer Viktória (Minő
ségügyi Főosztály) fotója a Sze
liditó mellett, strandolás szü
netében készült a játszótéren. 

Dér Tünde (RMS és HR Igazgatóság, szabályozási és belső audit osztály) júliusban pár napot 
Németországban töltött. Több német városban is járt, a mellékelt fotó Kölnben készült.  
A Hauptbahnhof egyike Németország legnagyobb vasúti pályaudvarainak, naponta több mint  
280 000 utas fordul meg itt. 

112020. augusztus



Aktuális

Magyarország egyik 
legrégebbi alapítású 
és leghosszabb ideig 
fennmaradt (1770-2008) 
országos jelentőségű ipari 
vállalata volt a Diósgyőri 
kohászat, amelynek 
néhány üzeme a mai napig 
működik. A jubileumról 
ünnepi szakmai 
rendezvényen emlékeztek 
meg július 28-án.

A gyár alapító okiratának azt a 
Mária Terézia által aláírt, 1770. 
július 28án keltezett királyi le
iratot tekintjük, amiben engedé
lyezte Fazola Henrik würzburgi 
születésű egri kovácsmesternek, 
hogy vasművet építhessen a di
ósgyőri koronauradalom te
rületén. Az első nagyolvasztó 
(massa) a szentléleki elágazás
nál, a mai Ómassa területén, a 
feldolgozó üzemek (hámorok) 
pedig a Garadna és a Szinva pa
takok összefolyásánál, a mai 
Hámor faluban épültek fel. A 
gyár második nagyolvasztóját a 
mai Újmassán Fazola Frigyes, az 
alapító fia építette, neki köszön
hetjük a Hámoritavat is, ami a 
hámorok folyamatos ellátására 
szolgáló víztározónak létesült. 
A gyár a századik születésnap
ját már Újdiósgyőrben ünnepel
te, amikor 1870ben megépült a 
harmadik nagyolvasztó és elin
dult az új állami vasgyár, meg
alapítva ezzel Diósgyőri Vas
gyárat. A gyár a következő közel 
150 évében sok viszontagságot 
és még több örömöt élt meg, hi
szen a belőle kinőtt gépgyárral 
együtt egy időben több mint 
harmincezer embernek adott 
munkát közvetlenül, közel száz
ezer embernek pedig közvetve 
biztosított megélhetést. Termé
keit négy földrészen, számtalan 
országban használták és hasz
nálják a mai napig is.

A Vasgyár nemcsak mun
kahelyet jelentett, hanem 
Miskolcnak is lehetőséget adott 
arra, hogy az ország második 

legnépesebb városává fejlőd
jön, egyetemi, sport és kulturá
lis központtá válhasson. A rend
szerváltást követően is folytató
dott még a gyár működése, de 
sajnos mára elenyészett, és az 
elárvult gyárcsarnokok mellett 
csak kevés működő maradt.

A dicső múltra való emléke
zésként július 28án Miskolc
Ómassán, a Fazola Henrik ál
tal épített első faszenes nagy
olvasztó emléktáblájánál az 
alapítás 250 éves évfordulója 
alkalmából koszorúzással egy
bekötött megemlékezést tar
tottak a rendezvény szervezői: 
az ÉszakkeletMagyarország 
Ipartörténetének Ápolásáért 
Ala pítvány (EKMITA), a Ma
gyar Műszaki és Közle kedési 
Múzeum Kohászati Gyűjte

ménye, valamint az Országos 
Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület diósgyőri helyi 
szervezetei.

Az elmúlt 250 évről dr. 
Harcsik Béla, a MMKM muze
ológusa, dr. Nyitray Dániel, az 
OMBKE diósgyőri helyi szerve
zetének elnöke, valamint Sipos 
István, az EKMITA kuratóriu
mának elnöke emlékezett meg 
az ünnepségen.

Köszöntőt mondott Borkuti 
László, Miskolc MJV kulturá
lis főtanácsnoka, dr. Hatala 
Pál, az OMBKE elnöke, Bocz 
András, a Magyar Vas és 
Acélipari Egyesülés igazgató
helyettese, és Szűcs György, az 
Országos Fémipari Ipartestület 
elnöke. A rendezvényt koszo
rúzás zárta, ahol a szerveze

tek jelen lévő vezetői, képvise
lői helyezték el az elődök ipar
építő munkája előtti tisztelgé
süket jelképező koszorúikat az 
emléktáblánál.

Bocz Andrást, a Magyar Vas 
és Acélipari Egyesülés műsza
ki és kereskedelmi igazgató
helyettesét személyes szakmai 
emlékek is kötik a diósgyőri 
kohászathoz:

– Fiatal mérnökként a 
nyolcvanas évek végén, a ki
lencvenes évek elején a kollé
gákkal többször jártunk a diós
győri acélműbe az üstmetallur
giai kezeléseket tanulmányoz
ni. Annak idején számos acél
minőséget kísérleteztek ki az 
ottani szakemberek, Európa
szerte ismert volt a gyár ebben 
az időszakban a kiváló minő
ségű acéltermékeiről.

Ami a 250 év történetét il
leti, abban visszaköszöntek az 
acélipar működésére egyéb
ként is jellemző küzdelmes 
időszakok, a folyamatos kihí
vások és változások, amelyek 
nehézzé, de egyúttal gyönyö
rűvé is teszik a mi szakmán
kat. Persze, nehéz szomorú
ság nélkül gondolni arra, hogy 
ez az egykor virágzó acélipa
ri központ elenyészett, mára 
gyakorlatilag csak töredéké
ben lelhető fel itt az egykori 
szakmakultúra. De talán ép
pen ezért olyan fontos, hogy 
a múlt emlékeinek megőrzése 
mellett a napjainkban műkö
dő acélipari vertikumok szak
mai érdekképviselete biztosí
tott legyen. Ennek érdekében 
tevékenykedik a Magyar Vas 
és Acélipari Egyesülés. A tag
vállalatok számára nyújtott 
európai uniós képviselettel, 
információs szolgáltatásokkal, 
több eszközből álló kommuni
kációs rendszerrel, a szakma
közi, oktatási és kormányzati 
kapcsolatok fejlesztésével 
igyekszünk segíteni a magyar 
acélipar fennmaradását és jö
vőbeni sikeres működését.

Dr. hatala pál és Bocz András koszorúz az emléktáblánál

250 éves a diósgyőri vasgyártás
 A dIcSő múlTrA EmlÉKEzTEK

A gyár látképe 1900-ban
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köZÉRDEkű iNFORMáCiók

tisztelt 
Pénztártagjaink!
Az idei esztendő I. ne
gyedévének negatív ho
zamteljesítménye után  
a II. negyedévben jelentős 
változást értek el vagyon
kezelőink az általuk kezelt 
pénztári portfólión. Az I. 
negyedév mínusz hozamát 
majdnem teljes egészében 
sikerült kompenzálniuk a 
II. negyedévben kedvezően 
alakuló piaci trendeket ki
használva. 

Mivel hosszú távon to
vábbra is az önkéntes 
nyugdíjpénztárak jelenthe
tik a legjobb megoldást az 
időskor anyagi biztonságá
nak megteremtésére, elen
gedhetetlenül fontos, hogy 
mindenki maga is gondos
kodjon nyugdíjas éveinek 
életkörülményeiről. 

Kérjük, ha személyes 
adataikban változás történt, 
a honlapunkról letölthető 
Adatváltozás című nyom
tatvány (www.gyongy 
h a z n y p . h u / D o k u  m e n 
tumok/Letölthető nyomtat
ványok) kitöltésével jelent
sék be azt pénztárunknak! 

Az adatváltozás bejelen
tését a következő módon 
tehetik meg: Személyesen 
az ügyfélszolgálaton a 
szükséges nyomtatványok 
kitöltésével. 

Ügyfélszolgálat címe: 
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 együttmű  ködésü 
ket!

Gyöngyház Önkéntes 
Nyugdíjpénztár

A közelmúltban első 
alkalommal online módon 
zajlott le egy irányítási 
rendszer tanúsítása a 
vállalatnál.

Az ISD DUNAFERR Zrt. 2016
ban szerezte meg az Energia
irányítási rendszer tanúsítvá
nyát. 2018ban az ISO 50001 
szabvány megújult. Új címet 
kapott (Energiairányítási rend
szer helyett Energiagazdálko
dási irányítási rendszer), struk
túrája pedig azonos lett az előző 
években átdolgozott és a válla
latunknál már tanúsított ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 és  
– az MSZ 28001:2008at felvál
tó – ISO 45001:2018 szabvá
nyok struktúrájával. 

A tartalmi változások jel
lemzően azt a célt szolgálták, 
hogy a szabvány jobban illeszt
hető legyen a stratégiai irá
nyítási folyamatokba, a veze
tői szerepvállalás és a tervezés 
során az előzetes kockázatok 
felmérése, kezelése erősödjön, 
illetve az energiahatékonysági 
intézkedések eredményei egy
értelműen megjeleníthetőek és 
visszakövethetőek legyenek. A 
kiadott szabvány előírásainak 
történő megfelelés az audit fel

készülési időszakában újszerű 
feladatokat is megfogalmazott 
az energiagazdálkodási csoport 
tagjainak.

A mindenki által ismert ví
rushelyzet miatt a rendszer áp
rilisra tervezett belső auditja el
maradt. Rövid ideig bizonyta
lanná vált a Det Norske Veritas 
GL május 2022re tervezett 
külső auditja is, de a felek közöt
ti egyeztetések eredményekép
pen sikerült az eredetileg terve
zett időpontban végrehajtani. 

A kormány rendelkezései, il
letve az ISD DUNAFERR Zrt.
nél bevezetett intézkedések 
nem tették lehetővé, hogy az 
auditorok a szokott módon, sze
mélyesen megjelenjenek a gyár 
területén, így került sor válla

latunknál először egy irányítá
si rendszer online tanúsítására.

Az új szabványverzió sze
rinti tanúsító audit azért is ha
laszthatatlan volt, mert az át
állás határidejét a Nemzetközi 
Akkreditációs Fórum (IAF) a 
kiadást követő három évben 
határozta meg. Annak érdeké
ben, hogy a szervezetek fenn
tartsák érvényes tanúsításukat, 
a határidő lejártáig (2021. au
gusztus 20.) át kell térniük az 
ISO 50001:2018 szabvány sze

rint tanúsított működésre, va
lamint 2020. február 21től 
bármely ISO 50001es tanúsí
tás csak ezen, 2018as kiadású 
szabványra végezhető. 

A szabvány előírásai, elvá
rásai alapján átvizsgálásra ke
rült a vállalatszintű követelmé
nyeknek történő megfelelés, va
lamint a Nagyolvasztómű, a 
Meleghengermű és a Lemez
alakítómű energiagazdálkodási 
rendszere és dokumentációja. 

A DNV GL auditorainak 
meg ítélése szerint az ISD 
DUNA FERR Zrt. és az átvizs
gált művek rendkívül felké
szülten várták az auditot és 
minden területen teljesítet
ték az új Energiagazdálkodási 
irányítási rendszer szabvány 
előírásait. A záró értekezleten 
elhangzottak alapján várha
tóan egy észrevétel, négy 
fejlesztési javaslat és hat po
zitív elem fog szerepelni az 
auditjelentésben. 

Összességében megállapít
ható, hogy az akadályokat is
mét sikeresen vette az ISD 
DUNAFERR Zrt., az Energia
gazdálkodási irányítási rend
szer eredményesen vizsgázott, 
az ISO 50001 szerinti tanúsít
vány, immár az új szabvány sze
rint, megújításra került. 

Az energetikával, energiaha
tékonysággal foglalkozó szak
emberek munkája azonban csak 
akkor vezethet eredményre, 
ha minden munkavállaló felis
meri, hogy a saját energiatuda
tos hozzáállása is szükséges az 
Energiagazdálkodási irányítási 
rendszer hatékony és eredmé
nyes működéséhez.

legyen közös célunk 
az energiahatékonyság 

növelése!

Az Energiagazdálkodási 
irányítási rendszer 
online tanúsítása 

 ErEdmÉNyESEN VIzSGázoTT Az EGIr
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Akár a dunaújvárosi, 
akár a környékbeli 
horgászvizeken nézünk 
körül, nagy esély van 
rá, hogy dunaferres 
kollégákkal találkozunk  
a horgászok között. 

Sport? Kikapcsolódás? Szenve
dély? Életforma? A horgászat 
bármelyik lehet, sőt, egyszerre 
mindegyik is.

A horgászat  
a génjeinkben van
Zsedrovits Tibor, a Kokszoló gé
pészeti üzemének karbantartó 
művezetője szenvedélyes hor
gász. Nála közösségi munkát 
is jelent egyúttal a hobbija, hi
szen a Rácalmási Sirály Hor
gászegyesület ifjúsági tagozatá
nak vezetője.

– Gyermekkoromban a 
Barátság városrészben lak
tunk. Amikor csak tehettük, a 
Dunaparton játszottunk, ter
mészetesen sokat horgásztunk 
is. A középiskolai tanulmánya
im alatt ez a tanulás miatt egy
re inkább elmaradt, de amikor 
felnőtt fejjel lakóhelyet válasz
tottunk, csakis Duna menti te
lepülés jöhetett szóba. Így kö
töttünk ki végül Rácalmáson. A 
víz szeretete, a természet közel
sége megnyugtat, az egyedül
lét, a vízcsobogás hangja jóté
konyan hat rám – mesél a kötő
dés kialakulásáról. 

– Gyermekkoromban ál
talában villantóztunk, de ti
pikus pergetőhorgásznak tar
tom magam. Többnyire rabló
halakra specializálódtam: ba
linra, csukára, süllőre, harcsára, 
domolykóra.

Tibor kimondottan a sport
élmény miatt horgászik.

–  Amikor a hal „rávág” a ho
rogra és majd’ kirántja az em
ber kezéből a botot, no, azt a 
halat kifárasztani igazi sporttel
jesítmény. A fogásaim 90 szá
zalékát egyébként visszaenge
dem, mert a sportélmény fonto
sabb. Természetesen a kedvenc 
ételeim között halételek is van
nak, például az anyósom által 
főzött halászlé, vagy a mandu
lás, vajban sütött süllő igazi fa

vorit. Legtöbbször pergető bo
tokkal, orsókkal horgászom, de 
vannak spicc és különböző fe
nekező botjaim is. Ha akad sza
bad másfél órám, akkor szin
te azonnal leszaladok a vízhez. 
Szívesen horgászom a sógorom
mal, a bátyámmal és az unoká
immal egyaránt.

Tibor immár öt ciklus óta 
dolgozik a horgászegyesület 
vezetőségében.

– Huszonöt éve „egyenge
tem” a fiataljainkat, akik most 
nagyjából százan vannak kö
zöttünk. Minden évben szer
vezünk számukra nyári hor
gásztábort. Fiatalként jómagam 
is voltam táborban, és örök él
mény maradt. Nagymarostól 
Tassig ereszkedtünk le a Dunán, 
és többnyire azt ettük, amit mi 
magunk fogtunk ki. Az egyik 
legnagyobb élményem is egy 
táborhoz kapcsolódik. Tasson, 
a gyerekek előtt sikerült egy  
20 kgos busát fognom, amit rá
adásul vékony zsinórral fogtam, 
pergetéssel, és csónakból kel
lett kiemelni, hosszas fárasztás 
után. Meg is tapsoltak utána. 
De gumihallal horgászva akadt 
a horgomra már 6,7 kgos sül
lő is. Alapjában véve szeretek 
a fiatalokkal foglalkozni. Van, 
hogy a vízparton megszólítom 
őket. A táborokban aztán meg

tanítjuk nekik a természet sze
retetét, a víz tiszteletét, a sport
horgászat alapjait, a vízparton 
való viselkedés szabályait. A tá
borok mellett versenyeket, ve
télkedőket rendezünk nekik és 
közös halsütéseket szervezünk. 
Nem mellékesen pedig a ver
senyhorgászaink utánpótlását is 
igyekszünk biztosítani. A hor
gászat egyébként a génjeinkben 
van az ösztöneink szintjén, hi
szen a halászat, gyűjtögetés, va
dászat hármasból az egyik alap
elem ősidők óta.

Nem csak  
a halfogásról szól
Mészáros Attila szintén a Kok
szolóban dolgozik, egyazon 
üzemben Tiborral, szintén mű
vezetőként, s nem árulunk el 
nagy titkot, ha megjegyezzük, 
hogy ő is megszállott horgász.

– Mióta az eszemet tudom, 
kötődöm a horgászathoz és a 
Dunához. A nagyapám a bicik
lije első ülésén tolt le a kis, a 
közép, vagy a nagy Dunához, 
nem véletlen, hogy a víz, a táj 
szépsége belém ívódott – mesé
li Attila, aki nemcsak horgász
ként, hanem fotósként is ra
gaszkodik az ország legnagyobb 
folyójához.

Hitvallása szerint a termé
szet minden nap más és más 
arcát mutatja, és ezt vele, ben
ne kell megélni. Mindegy, hogy 
reggel van, vagy este, mindegy 
milyen évszak, minden kifogott 
hal egy nagy élmény, horgász
módszertől függetlenül.

– Ifi koromban még dunaúj
városiként horgásztam és ver
senyeztem is. Gyakran éppen 
a rácalmásiak ellen. Elnökün
ket is még innen ismerem. 
Később a kisDunán sokszor 
horgásztunk együtt, majd az
tán Adonyban is. Időközben a 
rácalmásiakhoz igazoltam és 
nemrég Dunaföldvárra költöz
tem, de ami mindig megma
radt, az a horgászat és a termé
szet szeretete. Jómagam azt 

Belesimulni a természetbe
 ÉlETformA, AmI NEm cSAK A hAlfoGáSról Szól

A természet szeretetére, a víz tiszteletére is neveli az ifjúságot 
Zsedrovits Tibor
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vallom, hogy az a sikeres hor
gász, aki minél többet horgá
szik, és minél több tapasztala
tot gyűjt. A tapasztalatokat pe
dig nem árt lejegyezni, mert ez 
nem szégyen. Jómagam részle
tes naplót vezetek. A vízállás, 
a légnyomás, a különböző idő
járási frontok a halak életét is 
éppúgy befolyásolják, mint az 
emberekét. Ugyanúgy az ára
dás, az apály is, vagy a szárazság 
és az esőzések. 

Szóval a horgászat nem csak 
a halfogásról szól. Legalábbis az 
igazi horgászoknál. A folyópar
ton ülve megcsodálni a naple
mentét, vagy egy szivárványt, 
örök emlék. Ilyenkor gyakran 
fotózok is. (A cikket illusztrá-
ló csodás tájkép Attila alkotása 
– a szerk.) Ezeket a pillanatokat 
kell megélni, mert ezen emlékek 
fogják még öreg korunkban is a 
lelkünket erősíteni. Ezért is kér
nék mindenkit, hogy jobban vi
gyázzunk a vizeinkre, a termé
szetre. Sajnos, az is tény, hogy 
előbb vesszük észre az árhullá
mok levonulásával a szomszé
dok „szemetelését”, pedig szé
gyenszemre mi se vagyunk sok
kal különbek! Amit ki tudunk 
vinni a vízpartra, azt vigyük is 
haza! Ennyire egyszerű lenne az 
egész – mondja Attila, aki a leg
büszkébb a fogásai közül a 20 
kilós pontyára, a 19 kilós amur
ra és a 7 kilós süllőre, ami mind 
a Dunában akadt a horgára.

S mint igazi horgász, az 
egészséges életmód híve is. 

Étrendjében például hetente 
minimum kétszer szerepel hal
étel. Kedvence a harcsapörkölt 
túrós csuszával és a rántott süllő 
tartármártással.

A víz titkokat rejt
Ugyan nem dunaferres, de szin
te mindeki ismeri a vasműs hor
gásztársak közül Dualszky-
Kovács Istvánt, a Rácalmási 
Sirály Horgászegyesület elnö
két. Elkötelezett vezetőként, az 
elődök példaadó munkáját foly
tatva szeretné továbbfejleszte
ni az egyesületet. Hobbiját „vé

resen” komolyan veszi, alelnöki 
posztot tölt be a HVDSZben 
(Horgászegyesületek Velencei
tavi és Dunamenti Szövetsége), 
és még a munkája is a vízhez 
köti: horgászboltot üzemeltet 
Rácalmáson.

– Tősgyökeres rácalmásiként 
már gyermekként beleszeret
tem a horgászatba. A nagyszü
leim a Dunaparton laktak, s az 
1976ban megalakult egyesü
letben az első bérletek egyiké
vel ajándékoztak meg tizenkét 
évesen, a Dunához való erős kö
tődésem ekkor alakult ki. A fo
lyóért, a halállományért, a kör
nyezetért való tenni akarás az
óta meghatározóvá vált szá
momra. 1991 óta tudatosan vál
laltam szerepet az egyesületben. 
Eleinte a versenyek felelőse vol
tam, elnökként pedig két fő cé
lom volt: a horgásztanyát meg
újítani és bővíteni a horgászvi
zeinket. Ebben az elnökség egy
öntetűen mellettem áll és igazi 
csapatként tevékenykedünk. 

Amint mondja, a civil szerve
zeti munkát egy idő után el lehet 
engedni, de ha egyszer az ember 
megszerette, akkor a horgásza
tot abbahagyni lehetetlen. 

– A víz titkokat rejt, nem le
het látni, mi van a felszín alatt, 

mekkora és milyen halat rejt. Ha 
kicsónakázhatok, már a Duna 
közepén elönt a nyugalom és 
az a nap már ekkor csodálatos. 
Általában a rácalmási sziget
ben, csónakból horgászom, de 
az adonyi mellékágat is szere
tem. Többnyire úszós felszere
lést használok, mert számomra 
ez az aktív horgászat.

Ám a legyezős ágat kivéve 
szinte minden ágat kipróbált és 
gyakorol, mert kereskedőként is 
nagy rálátással kell rendelkez
nie, hogy felelősségteljesen tud
ja ajánlani vevőinek is a külön
böző eszközöket.

István a sportkihívások mel
lett a gasztronómiai élmények
nek is hódol. Az egyik kedvence 
a harcsapörkölt juhtúrós sztra
pacskával, ahol a pörkölt megal
kotása az ő feladata, míg a köre
tet a felesége készíti el.

Egyébként érdekesség, hogy 
Magyarországon mintegy 680 
ezer regisztrált horgász van. Ez 
az egyik legnépszerűbb sport
ág. A horgászat tehát életfor
ma, a 785 tagú Rácalmási Sirály 
Horgászegyesület pedig igazi 
közösség, mindenki előtt nyi
tott, aki vállalja a tagsággal járó 
kötelezettségeket.

Szóládi Zoltán

mészáros Attila egy 14,5 kg-os amurral

 Tábori élményprogram: szalonnasütés. Dualszky-Kovács István elnök 
a gyerekekkel a horgászegyesület idei nyári táborában 
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híREk

Koronavírus vagy allergia?
A koronavírus  
és az allergia tüneteinek 
beazonosításához tett 
közzé tájékoztatást  
a Nemzeti 
Népegészségügyi  
központ.

A kiadott ábra szerint a korona
vírus gyakori tünetei közé tar
tozik a láz, a száraz köhögés, a 
légszomj és a fáradtság. Ezek al
lergia esetén csak ritkán, illetve 
néha fordulnak elő.

Ezzel szemben az allergia 
gyakori tünete az asztmás ne
hézlégzés és a tüsszentés, ame
lyek koronavírus esetén nem 
jellemzőek. Az orrfolyás szin
tén az allergia gyakori tüneté
nek számít, koronavírusnál csak 
ritkán fordul elő. Ezek mellett a 
koronavírus néha előforduló tü
netei közé tartozik a fejfájás, az 
izom és ízületi fájdalom, a to
rokfájás, a mellkasi nyomás.

Allergia esetén pedig csak 
néha fordul elő száraz köhö
gés, fejfájás és fáradtság. Izom 
és ízületi fájdalmak, torokfá
jás, hasmenés és mellkasi nyo
más pedig nem jellemzőek az 
allergiánál – derül ki az NNK 
tájékoztatásából.

A Nemzeti Népegész ségügyi 
Központ kiemelte: ha valaki a 
koronavírusra jellemző tünete
ket észlel magán, maradjon ott
hon és forduljon háziorvosához.

(Forrás:
www.koronavirus.gov.hu) 

Ingyenes robotépítő 
szakkör 
Szeptember 7től robotépítő 
szakkört indít a Dunaújváro
si Egyetem, ahol – összhang
ban az új NAT digitális kul
túra tárgyával – már elérhető 
a robotika! Tíz héten át, heti 
2 órában, akár két csoporttal 
is, online formában, díjmen

tesen biztosítanak lehetősé
get középiskolásoknak, hogy 
fejlesszék robotépítő tudá
sukat, megismerkedjenek a 
technika ezen világával. Kö
zépiskolától függetlenül bár
honnan lehet jelentkezni, au
gusztus 31ig. 
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