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Tudással bővített gépek

Kádcserére készülnek a Fémbevonóműben

Nem véletlen, hogy a DUNAFERR főkapuján belépve elsőként a Gyártó Egység üzemi épületei tűnnek fel. Ma is működik a hetven éve született elgondolás, miszerint a technológia berendezéseihez szükséges, egyedi alkatrészeket
helyben készítsék el.

Április első felére tervezik a szakemberek a gyártóműben a
horganyzókád cseréjét. Legutóbb 2018 márciusában történt
kádcsere, akkor a tervezettnél rövidebb idő alatt végeztek a
munkával a szakemberek, nyolc napon át tartott a beruházás.

2. oldal

9. oldal

Fontos a segítségnyújtás is

Tájékoztatás a nyugdíjpénztártól

Lovász János, a Szállítómű pályafenntartási üzemének
csoportvezetője nemcsak munkaidőben kötődik szorosan
a vasúthoz. Szabadidejében évek óta segíti önkéntes munkával a Kemencei Erdei Múzeumvasút felújítását, emellett
rendszeres véradó, sőt, a véradásszervezésre is jut ideje.

Az utóbbi időben a pénztártagok körében kérdésként merült
fel a Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár működőképessége. Tájékoztatójában a pénztár egyértelműen leszögezi: a
DUNAFERR nehéz helyzete nincs hatással a pénztártagok
meglévő megtakarítására.

7. oldal

AZ ISD DUNAFERR DUNAI VASMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAPJA

15. oldal

GYÁRI ÉLET

Tudással bővített gépek
FEJLESZTÉSEK A GYÁRTÓ EGYSÉGNÉL
Nem véletlen, hogy a
DUNAFERR főkapuján
belépve elsőként a
Gyártó Egység üzemi
épületei tűnnek fel. Ma
is működik a hetven éve
született elgondolás,
miszerint a technológia
berendezéseihez
szükséges, egyedi
alkatrészeket helyben
készítsék el.
Az elmúlt évtizedekben komplett gépeket is gyártottak a tervezéstől a kivitelezésig az öntöde, a kovácsüzem, a mechanika
valamint a lakatosüzem közreműködésével.
A mechanika üzemcsarnokában nagyméretű gépek fogadják
a belépőt, mellettük ugyancsak
méretes, megmunkálásra váró,
illetve gépbe befogott alkatrészek. Továbbhaladva, a csarnok másik felében találkozhatunk sorozatgyártásra is alkalmas forgácsológépekkel, közöttük számítógép vezérelte esztergákkal. Az idő előrehaladtával
megváltoztak az itt gyártott
munkadarabokkal
szembeni
elvárások.
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Saját erős fejlesztések
Mielőtt a DUNAFERR nehézségeiből adódó körülmények
szóba kerülnének, Kovács Zsolt
üzemvezető fejlesztésekről beszél:
– Minden évben, ahogy a
pénzügyi források engedik, indítunk egy-egy
fejlesztést. A tavalyi év elején
fejeződött be a kovácsüzemben
az ikerkamrás kemence beruházása. Ezzel csaknem egy
időben készült el a 3000-es
karusszeleszterga
felújítása.
Legutóbb a 2500-as karusszel
esztergát
korszerűsítettük,
most pedig a 160-as Skoda
horizontáleszterga van soron.
Valamennyi saját erős korszerűsítés, a tervezéstől egészen a
kivitelezésig. Külső segítséget
csak a mérőrendszer telepítéséhez kértünk egy automatizálási cégtől – sorolja a kiemelkedő munkákat. Majd megjegyzi: nem ezek az első ilyen jellegű munkáik, tizenkét éve a
220-as esztergát szerelték fel
egy korszerű mérőrendszer-

rel. Hasonló tudású új gép több
száz millióba kerülne…
Emlékszem az utoljára említett gépre. Évekkel ezelőtt csodálkoztam rá, ahogyan daruval emelték be hozzá a mázsás

A 160-as Skoda horizontáleszterga

munkadarabot, majd századmilliméterekről magyarázott a
gép kezelője. Mint a legtöbb laikust, engem is elbűvöltek a tonnás súlyok, és a hozzájuk rendelt, szemmel érzékelhetetlen, mikronos nagyságrendű
tűréshatárok.
– Elsősorban a DUNAFERR
számára gyártunk alkatrészeket – indokolja a fejlesztéseket
az üzemvezető. – Említhetek
ezek között darualkatrészt,
meleghengerműi kitolórudat, a
hozzá tartozó fogaslécet, kokszolói kamraajtókat, ipari markolót. Jók a szakemberek, jók a
gépek, ami ezekben a tartományokban legyártható, azt le is
gyártjuk. Ha külső cég hoz be
munkadarabot, megforgácsoljuk. Jó mókák a különleges megrendelések – mosolyog –, volt
egy száztonnás ejtőkalapács is
ezek között. A győri Rábától három héten át szállították ide – és
már meséli is a visszanézve vidám, ugyanakkor kihívásokkal
teli történetet.
A Skodáról folytatjuk a
szót, amely a harmincas éveiben, hozzáadott helyi szaktudás révén újult meg a saját
műhelyeikben.

Fiatalítás harminc év
múltán
Ez esetben a Skoda nem gépkocsi, hanem egy nagyméretű alkatrészek megmunkálására készült horizontál-esztergagép.
Egymás szavába vágva beszélnek róla a fejlesztéséhez hozzájáruló mérnökök.
– A Skodát
1990-ben gyártották, 1994 körül került a háromhajós csarnokba,
előtte
Tápiószelén működött – szedi időrendi sorrendbe a gép helyváltozásait Zsömböri Lajos villamos művezető –, a mechanikába 2000ben telepítették.
–
Manuális
gép volt, ha jobbra tekerted, jobbra ment, ha balra, akkor balra.
Nagyobb tudású gépet szeretett
volna a mechanika, új villamos
hajtásokat, PLC-vezérlést képernyős kijelzővel – érzékelteti a felújítás céljait Farkas József
üzemmérnök.
– Közösen határoztuk meg
a gép felújítása előtt az elvárt műszaki tartalmat – jegyzi meg Horváth Balázs üzemmérnök,
majd
sorolja a munkálatok lépéseit. –
A villamos terveket Farkas József
készítette, az új
vezérlő szek rényeket Zsömböri Lajos csapata gyártotta le. A gépet tavaly
október 5-én állítottuk le. Első
műveletként Hajdók Zoltán
szerszámgépkarbantartó művezető kezdte meg a gépen a
pontossági beállításokat a diagnosztikai osztály munkatársainak
közreműködésével. Miután gépészetileg rendben lett a gép, október végén
leszerelték a villamos motorokat, új kábeleket húztak be.
Harmadik lépésben telepítették az NCT Kft. munkatársai
a Heidenhain-mérőrendszert,
végül Farkas József összehan-

golta a villamos rendszereket a
PLC-vel. A néhány mondatos
projektösszefoglalóból is több
szakmai csapat közös munkája rajzolódik ki. Hangsúlyozzák
a saját gyártást, a helyben lévő
eszközök hasznosulását:
– Ehhez a géphez már nincs
alkatrész a piacon. Saját csapattal, előre gyártottuk le a teljesen új vezérlő- és hajtásszekrényeket, az új vezérlőpultot –
magyarázza Zsömböri Lajos.
– A gép leállása után a motorok egy revíziót követően kerültek a helyükre egy háromhetes munkafolyamatban – jegyzi
meg, majd említ még végállás
kapcsolókat, nyomáskapcsolókat, motorokat.
– A gép agya teljesen új –
hangsúlyozza Farkas József,
majd részleteiben elmagyaráz-

A Meleghengermű számára készülő alkatrész az üzemben

a kérdést: kíváncsi a gépre?
Hogyne, válaszolom hiszen
számomra a mechanika csarnoka mindig vonzó. Nekem
érdekes a hetvenéves padló,
a gépek származását igazoló

Az új számítógépes vezérlés

za a gépre került PLC működését, szerepét. – Most „okosítjuk”. Azt már tudja, amit az előző gép, talán kicsivel többet is,
és napról napra fejlődik.
– Valamennyi, leszerelt és
még hasznosítható villamos alkatrészt félretettük, még a kábeleket is – egészíti ki munkatársai beszámolóját Kovács
Zsolt. – Jól jönnek még a további gépek karbantartásához,
felújításához.

Csarnoki „terepen”
Irodai beszélgetésünk után
nekem szegezi valamelyikük

táblák. Szívesen beszélgetek,
ha lehetőség adódik, a kezelőikkel is. Újra és újra meglep,
miként hallanak meg század,
ezred milliméteres eltéréseket.
Találkoztam nyugdíjas hölg�gyel, aki megmutatta, melyik
gépen tanulta a szakmát, és
azon töltötte utolsó munkanapját is.
Most egy szovjet gépnél állunk meg először. Neveze
tessége, hogy tizenkét évvel ezelőtt egészítették ki egy mikronos mérőrendszerrel. Láthatom
a meleghengermű kitolórúdjához készülő fogasléceket. Több

méteres munkadarabokra mutat rá Kovács Zsolt, miközben méretes gép mellett haladunk el, daruval emelik hozzá a
munkadarabot.
Megérkezünk a Skodához.
Farkas József kinyitja az új hajtás- és vezérlőberendezéseket
tartalmazó szekrényt. Tenyérbe
illeszthető „kütyüre” mutat:
– Ez a gép agya, a PLC.
Nem érzek ki dicsekvést a szavaiból még akkor
sem, amikor felém fordítja az
új kijelzőtáblát a monitorral.
Mérnökember, aki egyszerűen
csak örül, ha tudásának legjavát
adhatja.
Fel sem merül a kérdés, hogy
hány éve dolgoznak így, egy
csapatban, kiegészítve egymás
tapasztalatait. Nekem örökkévalóságnak tűnik, mintha itt tanultak volna járni is. Nagy szavaknak még sincs helye közöttük, mérnökök, akik a földön járnak. Pontosan tudják az általuk
elvégzett munka értékét, amit
számszerűsít is Horváth Balázs:
– Egy ilyen forgácsológép,
mint a korszerűsített Skoda,
most úgy nyolcszáz millió
forintba kerülne.
Hozzászoktak a mechanika mérnökei a százmilliós nagyságrendekhez, hiszen
a DUNFERR számára gyártott alkatrészek is milliós tételek a piacon. Azt már csak elmenőben, magamban jegyzem meg: az értékteremtés tartást ad mérnöknek, munkásnak
egyaránt.
Kaszás Éva
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AKTUÁLIS

Akkreditált laboratóriumok
a DUNAFERR-nél
SIKERES TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK ZAJLOTTAK
A DUNAFERR Labor
Nonprofit Kft. Vizsgálóés Kalibrálólaboratóriumok
Üzletágában működő
laboratóriumok több mint
60 éve látják el
az ISD DUNAFERR Zrt.
vizsgálati és kalibrálási
feladatait.
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) a vizsgálólaboratórium és a kalibrálólaboratórium
számára az akkreditált státuszt 2016 novemberében ítélte oda 5 évre, azzal a feltétellel, hogy a szervezet a Hatóság
által végzett felügyeleti vizsgálatokon továbbra is megfelel
az akkreditálás követelményeinek. A periodikus auditokon
a laboratóriumoknak egyrészt
bizonyítaniuk kell szakmai alkalmasságukat, azaz, hogy megfelelően felkészültek bizonyos
vizsgálatok, kalibrálások meghatározott feltételek szerin4

ti elvégzésére. Másrészt igazolniuk kell a hatékony, az MSZ
EN ISO/IEC 17025 szabvány, a
nemzetközi és európai akkreditáló szervezetek útmutatói,
valamint a NAH által kiadott
szakma-specifikus követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer működését is.

A Vizsgáló- és Kalibrálóla
boratóriumok Üzletág a 2020as évben kiemelt minőségcélként tűzte ki az új MSZ EN
ISO/IEC 17025:2018 szabványra való sikeres áttérést, valamint az akkreditált műszaki területek bővítését. További elvárásként fogalmazták meg,

hogy a szakmai felkészültséget
igazoló, nemzetközi és hazai
szervezésű jártassági vizsgálatokban (PT) illetve laboratóriumok közötti összehasonlításokban (ILC) való részvételeik
legalább 95%-a megfelelő értékelésű (±2 z pontértéken belüli) legyen.

A szervezet 2020. év elején az
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018
szabvány
követelményeinek
megfelelően módosította a minőségirányítási rendszer szabályozó dokumentumait, illetve megtörtént a munkavállalók és a belső auditorok oktatása az új szabvány követelményeiről. Végrehajtották a szakmai
területek belső auditjait és megtartották a vezetőségi átvizsgálást is. Ezek után 2020 áprilisában benyújtották a kérelmet a
hatóság felé, amelyben jelezték,
hogy a Vizsgálólaboratórium
esetében rendkívüli, míg a
Kalibrálólaboratóriumnál
az
éves felügyeleti eljárás során kívánnak áttérni az új szabvány
szerinti működésre. A sikeres felülvizsgálatokat követően,

A sikeres szemlét követően, 2020 októberében a Kalib
rálólaboratórium akkreditálása az abszolútnyomás-mérők,
távadók (gáz) és túlnyomás-
mérők, távadók (gáz) laboratóriumi kalibrálásával, illetve a
gázelemzők helyszíni kalibrálásával bővült.
A Vizsgálólaboratórium bő
vítési eljárásának helyszíni szemléjére a karácsony előtti napokban került sor, melynek lezáró
határozatát 2021. január végén
kapta meg a szervezet. A bővítés
az alábbi szakmai terüle
teket
érintette:
1. FeTi, vasérc, vasérc koncentrátum, agglomerátum,
zsugorítvány, ötvözetlen és
gyengén ötvözött acél, acél,
alumínium és alumínium

4. Fémek és hegesztett kötések,
öntvények, kovácsdarabok,
ferromágneses alapú gyártmányok helyszíni vizsgálata
5. Szilikátok és magas szervesanyag-tartalmú anyagok
minta-előkészítése és talaj
mintavétele
6. Kőanyaghalmazok laboratóriumi vizsgálata
7. Szilárd, újrahasznosítható
tüzelőanyag laboratóriumi
vizsgálata
8. Vizek (ivóvíz, felszín alatti
víz, fürdővíz, felszíni vizek,
szennyvíz, technológiai vizek) minta-előkészítése
9. Vizek (ivóvíz, ivóvíz ellátásban használt nyers-, és
kezelt vizek, ipari és technológiai vizek, fürdővíz,
szennyvíz és használt vizek)

2020 nyár elején a NAH megküldte határozatát az akkreditált státusz fenntartását – immáron az új szabvány követelményeinek való megfelelőség
igazolásával.
A sikeres áttérést követően
mindkét laboratórium benyújtotta akkreditált műszaki területeik új vizsgálati és kalibrálási eljárásokkal történő bővítésének
kérelmét. A pandémiás helyzetre való tekintettel a hatóság minősítői és szakértői mindkét auditot távértékeléssel, elektronikus formában hajtották végre.

ötvözetek, fémes anyagok,
réz és rézötvözetek, salakok
laboratóriumi vizsgálata
2. Acél, bevonatolt felületek,
bevonat mágneses és nemmágneses
alapfémeken,
öntvények, kovácsdarabok,
ferromágneses alapú gyártmányok, öntött vas laboratóriumi vizsgálata
3. Fémek és hegesztett kötések, ötvözött és ötvözetlen
acélból készült kötőelemek
mechanikai tulajdonságainak vizsgálata, termikus
vágás

helyszíni és laboratóriumi
vizsgálata
10. Vizek (ivóvíz, felszín alatti víz, talajvíz, felszíni víz,
szennyvíz,
csurgalékvíz,
esővíz, kommunális és ipari
szennyvíz), folyékony iszap
1:10 vizes kivonat, hűtővíz,
nyersvíz laboratóriumi vizsgálata
11. Vizek (esővíz, felszíni víz,
felszín alatti víz, ivóvíz, mesterséges és természetes fürdővíz, kommunális és ipari
szennyvíz), folyékony iszap
helyszíni vizsgálata

12. Helyhez kötött légszennyező
források minta-előkészítése
13. Helyhez kötött légszennyező
forrás véggázának, laboratóriumi vizsgálata.
Szintén a bővítési eljárás keretében történt a Mechanikai
Anyagvizsgáló Főosztály által
végzett vizsgálatok mérési módszereinél a rugalmas akkreditálásra való áttérés. Ez – megfelelő feltételek teljesítésével – lehetőséget ad a Főosztály számára,
hogy az ilyen akkreditálással rendelkező vizsgálatait mindig az
éppen aktuális kiadású szabvány
szerint végezze. A laboratórium
így folyamatosan tudja teljesíteni
a változó előírásoknak való megfelelőséget és rugalmasan ki tudja szolgálni az ezek alapján megjelenő vevői igényeket.
A laboratóriumok műszaki felkészültségének bizonyításához fontos eszköz a jártassági vizsgálatokon (PT / ILC programokban) való sikeres részvétel, amely követelménynek való
megfelelőséget a NAH kiemelten
kezeli. Ennek és a kitűzött minőségcélnak megfelelően laboratóriumaink 2020-ban is részt vettek jártassági vizsgálatokban.
A vizsgálólaboratórium esetében több mint 780 db vizsgált
paramétert értékeltek a szervezők. Ezeknek döntő többségét
(közel 630 mért eredményt) ún.
|z| pontérték-számítással minősítettek: a vizsgálólaboratórium az így kiértékelt vizsgálatok 95%-ában megfelelő (| z | ≤
2) minősítést ért el. Számunkra
igen értékes, hogy a megfelelő eredmények 75%-a (| z | ≤
1) nagyon jó minősítésű lett. A
Kalibrálólaboratórium a gázelemzők szakterületen vett részt
laboratóriumok közötti összehasonlításban, amely megfelelő (En
≤ 1) eredménnyel zárult.
Ezek alapján elmondhatjuk,
hogy az elmúlt esztendő emlékezetes marad számunkra – szerencsére nemcsak a koronavírus-járvány miatt.
Kovács Krisztina

DUNAFERR Labor
Nonprofit Kft.
2021. március
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Megtalálni önmagad
AZ IRODALOM ÉS A ZENE SZÁRNYÁN
Általában is, de különösen
a mostani pandémiás
időszakban fontos, hogy
foglalkozzunk önmagunk
érzékelésével és saját
értékeink megtalálásával.
Nem is gondolnánk, hogy itt
a DUNAFERR-ben is men�nyi-mennyi értékes ember, az
alapszakmája mellett különleges készségekkel megáldott,
vagy érdekes hobbival rendelkező kolléga mellett megyünk
el a folyosón vagy az üzemcsarnokokban. Egyik közülük a
régi álmait megvalósító Pavolek
Csaba is, aki horganyzósori
szakmunkásként dolgozik a
Fémbevonóműben.
– A Fémbevonóműben tekercselt acéllemezből horganybevonatú lemezt állítunk elő.
Tudomásom
szerint
semmilyen
tanintézményben nincs erre a
gépre képzés, aki ide bekerül, az itt a helyszínen,
a gépen tanulja meg a
szakmát – meséli Csaba. Jó pár
év gyakorlat szükséges ahhoz,
hogy valaki átlássa a rendszert,
és az egyes pontokon megtanulja a beavatkozási lehetőségeket. Napi munkájához tartozik az alapanyag előkészítése, a
2-es pult kezelése, a kemence és
a méretváltozáshoz szükséges
paraméterek beállítása.
Még 2005-ben került a
Fémbevonóműbe. Kezdetben
kiszállítási feladatokat végzett.
Későbbiekben a daraboló, trapézgyártó sor kezelője volt,
majd a gyártósorra került, itt
hegesztőként, kádasként és 1-es
pultosként is dolgozott. Közben
elvégezte a darus és a targoncavezetői képzést. Annak idején Nagykőrösön járt általános iskolába, a történelem és a
magyar irodalom voltak a kedvenc tantárgyai. Budapesten
1983-ban a vasútgépészeti és
villamos
szakközépiskolában
villamosjármű-szerelő végzett6

Régi álma teljesült Csabának a motor megvásárlásával

séget szerzett. Humán érdeklődése egyébként már itt megmutatkozott, irodalmi pályázatokon kétszer is eredményes volt. Az évek folyamán több képzésen,
tanfolyamon vett részt,
így
többek
között
gépkocsivezető, TVG-vezető,
kereskedő-boltvezető, olaj és
gáztüzelésű berendezéskezelő,
vasúti erősáramú mesteri tanfolyamot és pénzügyi közvetítői
tanfolyamot is végzett.
A munka világába hamar, már
tizenkét évesen belecsöppent,
ugyanis hétvégéken és tanítási szünetekben a nagykőrösi konzervgyárban segédkezett.

Értékes gondolatok, írásba foglalva

Középiskolásként tanulmányi
szerződéssel került egy járműjavító üzembe dolgozni. Később
egy fővárosi tejipari cégnél sofőrként dolgozott, majd teherfuvarozó lett. Indított vendéglátói, majd építőipari vállalkozást is. Ezek után következett a
dunaferres időszak.
Házasságából három gyermeke született, azonban magánéletében törést jelentett
a 2013-ban történt válása.
Ekkor kezdett el jobban befelé figyelni és önmagával foglalkozni, hogy jobban megértse a saját és mások viselkedését is. Önismereti munkába
kezdett, az „Ambíciótól az ér-

telemig” című film hatására.
Jelenlegi párjával és tizenhét
éves legkisebb lányával élnek
együtt.
Hobbijai közé tartozik a kerékpározás, körülbelül négy éve
eldöntötte, hogy százszor körbetekeri a Velencei tavat, most
valahol a huszadik körnél tart.
Régi álma volt egy chopper
motor, nemrégiben sikerült is
vennie egyet. Reméli, hamarosan többet tud majd vele menni. Nagy örömére saját hétvégi kertjében gyakorolhatja majd
a háztáji gazdaság vezetését, ez
is egyik álma volt. Szeret olvasni, barkácsolni és kertészkedni. Rendszeres adományozója a hortobágyi madárkórháznak és a daganatos kisgyermekek kórházának.
Csaba írói ambícióit is valóra váltotta: három könyve
jelent meg. Az első „Hozd magad működésbe” címmel egy
közösségi oldal létrehozása
kapcsán született. A második
„Szóval a győzelemért” egy ezoterikus könyvbemutatóra készített prezentáció eredményeként fogalmazódott meg benne. A harmadik, „Érj a célba!”
címmel látott napvilágot. Írásai
sok információt, értékes utalást
és önbizalomerősítő feladatokat
tartalmaznak.
Csaba négyévesen kapott
egy gombos harmonikát, kisgyerekként zenebohócnak öltözött és az iskolai dalokat játszotta rajta. Nem volt zenei háttere, így tizennégy évesen elhatározta, hogy megtanul gitározni, vett is egy dobgitárt és
kottafüzeteket. Jelenleg is tanul énekelni a dunaújvárosi Bakelit Énekiskolában és a
közelmúltban a Dunaújvárosiak
Dala pályázatra is nevezett
az Újváros blues című saját
szerzeményével.
Végszóként álljon itt Csaba
egy gondolata: „Mindenki csak
abból tud meríteni, ami a lelké
ben van. Ha abban több a szo
morúság, akkor csak abból tud
átadni. Ezért kell változtatni,
hogy több jó legyen benne, hogy
a jóból tudjon átadni.”
Tóth Szilvia

Élet a vasúti sínek mentén
FONTOS A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IS
Egy korábbi cikk kapcsán
találkoztam néhány
percre Lovász János
csoportvezetővel,
amikor a Szállítómű
pályafenntartási üzeméről
írtam riportot. Néhány
mondatra futotta rövid
ismeretségünk, s később,
egy véradással kapcsolatos
történetben hallottam róla
újra. Aztán a közösségi
oldalán felbukkanó képek,
információk árulták
el, hogy színesebb,
tartalmasabb az élete
annál, amit a rövid
munkahelyi beszélgetés
megmutathatott.

ben. A városban, a tősgyökeres
pentelei unokatestvérénél talált
munkát 1993-ban.
– Akkor még nem is tudtam, hogy idebent vasúti vágányhálózat van, egy ismerősöm beszélt róla. Korábban
megszereztem a pályafenntartási szakmunkás és az összes,
pályafenntartással
kapcsolatos szakvizsgát. Felvételre jelentkeztem ide 1995-ben, azóta
itt dolgozom. Nyilván adódnak
nehéz időszakok, ezekkel együtt
szeretem a munkámat – foglalta
néhány mondatba az itt töltött
huszonöt évet. Ragozhatta vol-

Életmentő segítség János egyúttal
véradó és szervező is

Feltűnt a baracsi égboltról és
unokájáról készült fotók között
a Kemencei Erdei Múzeumvasút. Kíváncsivá tett, hogy miként
kerül ő Dunaújváros környékéről az északi határszélre.

Árvíz által tönkretett pályaszakasz

Csendes hétfő délelőtt beszélgettünk a munkahelyén, a
Kokszoló felé szétágazó sínek
mellett meghúzódó, zöld kerítéssel határolt épületben. Nem
az első munkahelye Lovász
Jánosnak a DUNAFERR. Bár
harmadik
generációs
vasutas, autószerelőként érettségizett Túrkevén, Szolnok megyé-

na még a vasműben futó vasúti
pályák hosszát, a naponta gyalog megtett lépések számát, de
szívesebben beszélt a Kemencei
Erdei Múzeumvasútról.
– Az internet hozta az életembe, kisvasutakkal ismerkedtem, így bukkantam rá. Több
alkalommal
pályafenntartási
hétvégét hirdetett a kemencei

múzeumvasút, 2016 nyarán elmentem, megismertem a Kis
vasutak Baráti Köre Egye
sü
letét, amelynek tagja lettem.
Eredetileg erdészeti munkák kiszolgálására építették több mint
száz éve a Csarna-völgyi, 600
mm nyomtávú vasúti hálózatot. Nagy részét elmosta 1999ben az árvíz. Ma már mindös�sze 4,1 kilométeres szakaszon
működik, csak személyszállítással, az Ipoly Erdő Zrt. tulajdonában. Igazi élményt nyújt a kemencei múzeumvasút – mesélt
János a kisvasútról, olyan lelkesedéssel, hogy kedvet kaptam
egy kiránduláshoz.
– Az egyesület üzemelteti a
vonalat és működteti a pályafenntartást. Önkéntesként néhány hétvégét dolgozom itt, erről láthatott képeket az interne-

ten – jegyezte meg. Adódott a
kérdésem, hogy mit szól hozzá
a család?
– Jön velem a feleségem is.
Mindketten szeretjük a természetet. Bernecebarátiban, a
szomszédos faluban szoktunk
megszállni. Legutóbb, tavaly július negyedik hétvégéjén, a kemencei Kisvasúti Napon voltunk ott együtt. Korábban volt
olyan „K” nap, amikor ő is főzött
a vendégeknek. Az ország sok
pontjáról jönnek önkéntesek az
egyesület által szervezett munkákra, rendezvényekre. Az idén
zsúfolt évünk lesz, Kemencén
átépítik a vágányhálózatot, fel
kell mennem nyárig még párszor, számítanak a segítségemre. Hogy mi ebben a jó? Más
pecázni jár vagy motorozni, én
vasutat építek, ezt szeretem.
Nekem ez a hobbim…
Lovász János tovább mesélt, emlékezetes nyaralásokról, hazai kisvasutakról. Meg
kérdeztem, hogy fér meg emellett a véradás?
– Főiskolásként éppen betöltöttem a tizennyolcat, amikor
először vért adtam. Még nem
volt internet, ahonnan tájékozódhattam volna. Azt tudtam,
hogy nem pótolható semmi
mással a vér, akár életet is mentek. Jó a vénám, nem volt gond
az egészségemmel sem soha.
Azóta sokat bővült az ismeretem és rendszeresen adok vért,
januárban volt a száztizedik alkalmam. Legközelebb Baracson
adok vért, május negyedikén. A
lakóhelyemen én szervezem a
véradásokat, így némiképp magamhoz is igazíthatom a dátumokat – mondta, majd elmagyarázza, hogy két véradás között kötelező ötvenhat napos
szünetet tartani.
– Nekem fontos, hogy lehetőleg ne maradjak ki egyetlen lehetséges véradásból sem. Jó érzés, hogy segíthetek egy beteg
emberen anélkül, hogy ismerném – jegyezte meg, és máris a
fiatalok bevonásáról, a baracsi
véradókról beszélt. Mint mondta, külön öröm számára, hogy
van kinek továbbadni az önzetlen segítségnyújtás szemléletét.
K. É.

2021. március

7

AKTUÁLIS

GYÁSZ

Horganyzókád-cserére
készülnek a Fémbevonóműben
HÁROM ÉVE ÜZEMEL A CSERÉRE VÁRÓ KÁD

Váci Tamás

Április első felére
tervezik a szakemberek
az ISD DUNAFERR Zrt.
Fémbevonóművében a
horganyzókád cseréjét.
Legutóbb 2018 márciusában
történt kádcsere, akkor a tervezettnél rövidebb idő alatt
végeztek a munkával a szakemberek, nyolc napon át tartott a beruházás. Mint azt
Bucsi Tamás gyárvezető elmondta, idén április 7-e és
16-a között tervezik megvalósítani a műveletet. Ezúttal is
az utóbbi öt alkalommal már
jól bevált technológiát alkalmazzák, a kádcserét az úgynevezett hőntartásos technológiával szeretnék végrehajtani,

1980-2021

A beépítésre váró új horganyzókád

német szakszerviz bevonásával. Ez az eljárás konkrétan
annyit jelent, hogy a termelé-

A kád kiemelése az utolsó csere alkalmávaL

si folyamatban használt horganyolvadékot kiszivattyúzzák
két darab, egyenként 55 tonnás, speciális hőtartó termoszba. A csere végeztével pedig az
anyag az új kádba kerül vissza
és tovább használható.
A gyárvezető azt is elmondta, hogy tapasztalataik szerint a horganyzókádat háromévenként kell cserélni, annak
elhasználódása miatt. A kádcseréig várhatóan mintegy
315 000 tonna acéllemezt horganyoznak le a kád használatával. Ez közel azonos a korábbi kádcserék között termelt mennyiséggel. Maga a
horganyzókád egy 50 mm falvastagságú, hajlított elemekből összehegesztett acélszerkezet, amely 110 tonna olvadék befogadására alkalmas. A
fokozatos elhasználódás miatt
a hároméves kampányidő végére a kád oldalfalainak vastagsága bizonyos helyeken kevesebb mint felére is lecsökkenhet. Éppen ezért a folyamat
veszélytényezői közé tartozik
a kádlyukadás, ami korábban
két alkalommal fordult elő. Ha
kádlyukadás következne be,
akkor a csere időtartama elérheti a három hetet is.
Sz. I.

Fájdalmasan fiatalon, tragikus
hirtelenséggel elhunyt egy kollégánk, aki pótolhatatlan űrt hagyott
maga után, nemcsak a családja,
hanem a kollégái szívében is.
Váci
Tamás
Dunaújvárosban született 1980. március
1-jén. 2005 júliusában kezdett a
DUNAFERR-nél dolgozni, bevonatos termék üzletkötői pozícióban.
Az ambíciózus, kiváló képességekkel rendelkező fiatal szakember hamarosan vezetői beosztást
kapott, 2008 novemberétől látta el
a melegen hengerelt termékértékesítési főosztályvezetői feladatokat. Munka mellett szerezte meg
közgazdász-külgazdasági diplomáját. Rátermett, angol nyelven
is kiválóan kommunikáló szakember volt, aki fiatal kora ellenére
hamar megszerezte nemcsak a
magyar, de az európai partnerek
feltétel nélküli elismerését is.
Megalapozott szakmai tudásának
köszönhetően gyorsan átlátta a
legbonyolultabb üzleti helyzeteket
is. A vállalat vevőihez mindig kellő
tisztelettel, alázattal fordult, minden megnyilvánulását a hitelesség
jellemezte. Munkájában mindig
a DUNAFERR érdekeinek magas
szintű képviseletét tartotta szem
előtt.
Az értékesítési csapat vezéregyénisége volt, akire mindig lehetett számítani. Kollégái megbecsülték, adtak a véleményére, ő
pedig vezetőként fáradhatatlanul
és empatikusan irányította a közös
munkát. Rengeteg energiát fektetett abba, hogy a területét érintő
szakmai feladatok zökkenőmentesen teljesüljenek. Tamás nemcsak
a munkahelyen, de azon kívül is
baráti viszonyt ápolt a kollégákkal. Igazi csapatot épített maga
köré, amelyben a szakmai munka
mellett az emberi kapcsolatok is
kiemelkedő szerepet játszottak.
Szakmai sikereinek eléréséhez
a hátországot három gyermeke,
szerető párja és édesanyja biztosította.
Váci Tamás hamvasztás utáni búcsúztatására március 10-én
került sor. Emlékét szeretettel és
tisztelettel megőrizzük.
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Gyártörténeti pillanatképek
HÓNAPRÓL HÓNAPRA – MÁRCIUS
Akárhányszor fellapozza az ember, mindig tartogat
érdekességeket a vállalat alapításának ötvenéves
jubileumára, 2000-ben kiadott Dunaferr Dunai
Vasmű Krónika. Az ikonikus kiadványból most olyan
eseményeket válogattunk öt évtized történéseit
áttekintve, amelyek a március hónaphoz kapcsolódnak.

1963. március 9.

1953. március 6.

Műtermes lakások épülnek a városban alkotó képzőművészek számára. Az első beköltöző művészek: Pálfalvi János, P. Csasztka Ilona, Ravasz Erzsébet, ifj. Koffán Károly, Cyránski Mária, E. Tóth Ila.

1968. március 30.

A távfűtő-vezeték városi szakaszát összekötik a vasműből jövő vezetékszakasszal, a távfűtési hőenergiát így a vasmű erőművének 50
tonna/h gőzteljesítményű I. számú kazánja szolgáltatja. A két vezeték átmérője 300 milliméter, az előremenő vezetékben a vízhőmérséklet 130 °C, a visszatérő vezetékben 70 °C.

1956. március 20.
Az építő- és szerelővállalatok több mint két esztendeig tartó feszített munkájának eredményeként megkezdik az 55 kamrás
kokszolóblokk szárítását. Elkészül az ehhez szükséges kohógáznagyvezeték, továbbá a kemenceblokk egyes kamráihoz vezető ötvenöt csőleágazás.

1958. március 28.
A vasszerkezeti üzem olyan
verőlapátos szénőrlő malmokat gyárt, amelyek meddőkiválás nélkül, finomabb szemcsenagyságot állítanak elő. A
jobban őrölt szénnel javul a
gőzkazánok hatásfoka. A vasmű ilyen verőlapátos malmokat szállít exportmegrendelésekre is, elsőként Kína
részére.
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A hideghengermű csarnokából áttelepítik mindkét profilsort a Lemezfeldolgozó Gyárrészleg új csarnokába.

1970. március 30.
Külföldi újságírók csoportja látogat a Dunai Vasműbe: 14 ország
53 újságírója keresi fel a gyárat. A nemzetközi delegáció meg-

tekinti a meleg- és a hideghengerművet. Az üzemlátogatás után
kedvező benyomásokkal távoznak és viszik a Dunai Vasmű hírnevét a világba.

1991. március 15.

1976. március 15.

Új formátummal és tartalommal jelenik meg az ÜST utódja, a Dunaferr Hetilap.

1993. március 9.

Az I-es számú kohót leállítják átépítésre, ami a terv szerint 68 napig
tart. A kohó térfogatát 760 m3-ről 960 m3-re bővítik. A képen az új
aknafal előszerelése.

1980. március 12.
Az épülő konvertercsarnok szerelői elérik a csarnok tetőpontját,
s arra 78 méter magasságban kitűzik a magyar és a lengyel zászlót.

1982. március 18.
Elkészült a Kohász SE új atlétikacsarnoka.

A Magyar Olimpiai Bizottság aranyfokozatú támogatója a Dunaferr
Rt. Az erről szóló megállapodást Horváth István, a Dunaferr Rt. elnök-vezérigazgatója és dr. Schmitt Pál, a MOB elnöke írja alá.

1994. március 12.
A Dunaferr Rt. többségi tulajdonú, magyar-osztrák érdekeltségű
METAB Fémfeldolgozó Kft.-nél megkezdődnek a számítógéppel
irányított tűzihorganyzó szalagsor hidegpróbái.

1989. március 1.
A Lemezfeldolgozó Gyáregység
radiátorüzemében egy olasz cégtől vásárolt gyártósoron elkezdődik a panelradiátor gyártása. Az új
terméket a Dunaferr a Budapesti
Nemzetközi Vásáron is kiállította, ahol az díjat nyert, majd „kiváló áru” minősítést kapott. Az új
termék fajlagos fűtésteljesítménye
50%-kal nagyobb a tagos radiátorokénál. Több lépcsőben fejlesztik
ki az egysoros, kétsoros, majd háromsoros típusokat.
2021. március 11
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Krízis az egyén életében
és a munka világában
NEHÉZ IDŐK
A krízis a görög
κρίσις szóból
eredeztethető, amelynek
jelentése válság vagy
fordulat.
A krízis olyan feszült, fájdalmas állapot, amely fenyegetettség, kilátástalanság és elveszettség érzését okozza,
magában hordozza a pozitív és
a negatív irányba történő változást is, fordulópontot jelent
az egyén számára, mely tovább
terheli problémamegoldó kapacitását.
Erik H. Erikson megkülönböztet fejlődési és akcidentális krízist,

az előbbiek hosszabb időszakok,
ame
lyek a fejlődéshez szükséges, termé
szetes változásokat
jelentik, például a serdülőkori
krízis, életközép-krízis, időskori krízis.Az akcidentális krízis
esetleges, egy váratlan, hirtelen megjelenő életesemény következtében alakul ki, bármely
életszakaszban
előfordulhat,
ilyen például egy közeli családtag halála, munkahely elvesztése, válás stb.
A krízismátrix elmélete Ger
ald F. Jacobson nevéhez fűződik, amely szerint a fejlődési és
az akcidentális krízis egyidejűleg jelentkezhet, eközben elő-

fordulhatnak néhány hónaptól
néhány évig terjedő időszakok.
Az egyént nagyobb valószínűséggel érik olyan fenyegetett
helyzetek, amelyek a szokásosnál sebezhetőbbé teszik, így
esélyessé válik nála újabb krízis
kialakulása.
Az akcidentális krízisről ír
bővebben Tóth Beáta szakpszichológus. Az akcidentális
krízisek olyan véletlenszerűen előforduló, külső, provokatív tényezők hatására megjelenő események, amelyek váratlanul, hirtelen és sorscsapásszerűen érik az egyént.
Minden, a személyiség korábbi

relatív egyensúlyát bármilyen
irányban megbillentő tényező provokálhat krízisállapotot.
Ilyenek lehetnek a természeti katasztrófák, balesetek, érzelmi katasztrófák, a szeretett
személy elvesztése, súlyos sérülés, betegség, de házasság, terhesség, születés is előidézhet
krízisállapotot.
A gazdasági életben a krízismenedzsment első lépése minden esetben a felismerés és
a változtatás szükségszerű
sé
gének elfogadása. Ezt követi az
operatív lépésekre vonatkozó elhatározás, majd döntések sora.
Sz. T.

Túl az ötvenen
AKTIVITÁS ÉS TUDATOS ÉLETVEZETÉS
A születéskor várható
élettartam növekedésével
sorra dőlnek meg azok az
általánosító, leegyszerűsítő
nézetek, melyek szerint
ötven év felett „már semmi
sem a régi”.
E kijelentés mögé azok szeretnek bújni, akik önigazolást keresnek a „miért nem”-ekre, vagyis azokhoz a dolgokhoz, amikhez
nincs kedvük önbizalom híján, vagy éppen kényelmességük
okán. A pozitív mintául szolgáló személyek száma ma még elenyésző.
Jó hírrel szolgálnak az intellektuális képességeinket kutató
szakemberek, mert a karbantartott szellemünk és fizikumunk
több olyan tevékenységre jogosít bennünket, amelyekről az
eddigi közvélekedés alapján lemondanánk. Egy tényezőt kell
csupán figyelembe vennünk,
hogy átlépve azt a bizonyos élet12

kort, a regenerálódásra, rekreációra több időt kell hagynunk.
Ötven felett – ezt kutatásokkal igazolták –, igenis alkalmasak vagyunk új dolgokat tanulni, szakmát váltani, nyelvet elsajátítani, a megszokottól eltérő szabadidős tevékenységeket
kipróbálni és még sorolhatnánk
a példákat.
Senkit ne tévesszen meg az a
tapasztalás, hogy nem jut eszébe
egy-egy ismerősének régen használt (kereszt)neve, és kiment a
fejéből egy-egy dolog. Ez bizony
nem a korral függ össze, ötven
alatt is feledékeny az ember az
ingerek sokaságától terhelt, felgyorsult világunkban. Ezek kivédésre léteznek kiváló technikák,
amik alkalmazásával koncentrálni tudunk feladatainkra és a körülöttünk élő személyekre.
Sokan abba a hibába esnek,
ha nincs kedvük és bátorságuk
változtatni bevett szokásaikon,
mindennapi rutinjaikon, hogy

Tudatos döntés eredménye, hogy mentálisan és fizikailag is
aktívak maradjunk ötven felett

elfogadják a testi és szellemi leépülés tényét. Egyszerűen a motiváció hiányáról van szó, és
még akkor is maradnak a megszokott életvitelüknél, ha abban több a keserűség, mint az
öröm. Holott, ha összeszednék elszántságukat, minden
erejüket, és a kitaposott képzeletbeli ösvényről letérnének,
megadnák maguknak az esélyt
a sikerre, a hétköznapi örömökre. Sajnos, a kultúránk ehhez
nem ad kapaszkodót, a körülöttünk élők nem szolgálnak jó
példákkal. Ha mégis akad olyan,

aki minta lehetne számunkra,
azt csodabogárként kezeljük,
furcsának ítéljük, nem tartjuk
normálisnak.
Feltehetjük önmagunknak a
kérdést: vajon az-e a normális, ha
beleragadunk a társadalmi konvenciókba? Vagy azonosulunk azzal az életfelfogással, hogy átlépve
az ötvenedik évünket, ezer dolog
vár még ránk? Ha az utóbbit választjuk, az részünkről többirányú aktivitást és tudatos életvezetést követel meg.
Szente Tünde

Illusztráció: pixabay.com
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Migrénkutatók kapják idén
az Agy-díjat
MAGYAR TUDÓSOKAT IS DÍJAZTAK
Négy, migrénkutatással
foglalkozó tudós kapja
idén az agykutatók
legrangosabb kitüntetését,
az Agy-díjat, mint azt
március elején a dániai
Lundbeck Alapítvány
közzétette a mértékadó
tudományos portálokon.
A brit Peter Goadsby, az amerikai Michael Moskowitz, a svéd
Lars Edvinsson és a dán Jes
Olesen megosztva nyerte el az
1,1 millió euróval járó elismerést. A Lundbeck Alapítvány által adományozott, jelentős ös�szegű díjat olyan tudósoknak

ítélik oda évente, akik az agykutatás tudományágában érnek el
rendkívüli eredményt.
Az idei díjazottak nyertes kutatása a lüktető fejfájással, hányingerrel, hányással, szédüléssel, valamint rendkívüli hang-,
fény-, érintés- és szagérzékenység-szimptómákkal jelentkező
migrén idegi alapjának vizsgálatával foglalkozott. A tudósok
munkája lehetővé tette a migrénes rendellenességek különböző típusainak klinikailag hatékony osztályozását, és megelőző
kezelésként monoklonális antitestek (MAb) kifejlesztéséhez
vezetett. Ezeknek a gyógysze-

reknek a kifejlesztése új korszakot nyitott a migrén kutatásában és terápiájában. Bár magát
az alapbetegséget nem gyógyítják, jelentősen javítják számos
ilyen rendellenességben szenvedő életminőségét.
A migrén világszerte minden
hetedik embert érinti, nagyjából
háromszor gyakoribb a nőknél,
mint a férfiaknál.
Peter Goadsby, a King’s Coll
ege London neurológia
pro
fesszora a bejelentés előtti sajtókonferencián elmondta: „Óriási
megtiszteltetés az Agy-díj számomra, ám ez az elismerés valójában mindazok számára járna,

akik már régóta szenvednek a fejfájási rendellenességeiktől, nemkülönben mindazoknak a kiváló
tudósoknak, akik ugyancsak fontos szerepet játszottak a tudományos kutatás eme területén..”
Tíz éve három magyar agykutató, Buzsáki György, Freund
Tamás és Somogyi Péter kapta a
rangos elismerést, akik a memóriafolyamatokban kulcsszerepet
játszó agyi ideghálózatok feltárásáért vehették át az Agy-díjat.
Idén a díjátadó ünnepséget
október 25-én, Koppenhágában
rendezik meg. A díjat Frigyes
dán koronaherceg fogja átadni.
Forrás: mti.hu, kcl.ac.uk

Egy lépéssel közelebb
a Föld eredetéhez
HOGYAN KELETKEZHETTEK A VILÁGEGYETEM LEGNEHEZEBB ELEMEI?
Magyar vezetésű
nemzetközi
kutatócsoport vizsgálta
meteoritokban mért
adatok felhasználásával
a periódusos rendszer
legnehezebb elemeinek
keletkezését. A
kutatás eredményei,
amelyek a Naprendszer
kémiai összetételének
megértéséhez hoznak
közelebb, a Science
című tudományos lapban
jelentek meg
néhány hete.
Mint az Eötvös Lóránd Kutatói Hálózat Csillagászati és
Földtudományi Kutatóközpont
(ELKH-CSFK) közleményében
olvasható, az univerzumban található elemeknek és izotópoknak az eredete nem teljesen is-

mert. Még mindig eldöntetlen
kérdés, hogy milyen csillagászati esemény hozta létre az
univerzum legnehezebb elemeit, például a jódot, a platinát, az
uránt és az aranyat. Eredetük
megismerése közelebb vihet a
Naprendszer kialakulásának és
kémiai összetételének megértéséhez.
A tudomány előtt ismert,
hogy a jód-129 és a kűrium-247
olyan izotópok, melyek Nap
rendszerünk kialakulásakor a
meteoritok anyagába kerültek,
emellett van egy közös és igen
jelentős tulajdonságuk: majdnem ugyanolyan a felezési idejük. Vagyis a jód-129 és a kűrium-247 aránya nem változott
a több milliárd évvel ezelőtti
képződésük óta.
A munka során a kutatók
megvizsgálták, hogy a két ne-

utroncsillag, illetve egy neutroncsillag és egy fekete lyuk ütközése során milyen arányban képződik a
jód-129 és a kűrium-247, és
a számításokból kapott eredményeket
összehasonlították a meteoritokban mérhető értékekkel. Következtetéseik
szerint egy közepesen neutron
sűrű környezet, mint például
a két összeolvadó csillag körül
formálódó diszkből kilökődő
anyag jó egyezést mutat a meteoritokban mért adatokkal.
„Az a felismerés, hogy a jód129 és a kűrium-247 arányával
közvetlenül vizsgálhatjuk a nehéz elemek képződésének körülményeit, az önmagában egy
nagyszerű eredmény” – mondja Maria Lugaro, a budapesti
ERC Radiostar kutatócsoport
vezetője, a cikk társszerzője.

Egy szokatlan meteorit értékesebb
lehet, mint az arany: az élet
építőköveit rejtheti magában

„Végső soron a neutroncsillag ütközések és a csillagrobbanások jövőbeli szimulációi, illetve a nukleáris tulajdonságok kísérleti vizsgálatai igazolhatják eredményeinket, és tovább pontosíthatják
Naprendszerünk és ezen belül
Földünk nehéz elemeinek eredetét” – írják a beszámolóban.
Forrás: mti.hu, science.
sciencemag.org
2021. március 13
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Dunaferr Vasas:
az ország élvonalában
A VÁLLALAT NEVE JÓL CSENG A KISPÁLYÁS FOCIBAN
Az előző lapszámunkban
tett ígérethez híven a
Dunaújvárosi Labdarúgó
Szövetség (DLSZ)
szervezésében zajló, heti
szinten mintegy kétezer
embert megmozgató
kispályás labdarúgóbajnokság csapatait
vesszük górcső alá,
kifejezetten vasműs
nézőpontból.

hengermű hőkezelő üzemének
műszakvezetője) szisztematikusan elkezdte ekkor felépíteni a jövő sikercsapatát. Megjelentek (immár Dunaferr Vasas
néven) a városi megmérettetéseken túl nagy lélegzetvételű
országos tornákon is. 2008-ban
jelentkezett először az együttes
országosan is elismerésre méltó eredménnyel, amikor Péten
a LEGEA-MATTEOCALCIO
Kupán az előkelő második helyet szerezte meg mintegy 60
csapat közül. Aztán a nagy áttörés a 96 csapatot felvonultató TOP 200 BUSINESS

Sorozatunkat talán nem is kezdhetnénk mással, mint az emblematikus Dunaferr Vasas gárdájának rövid bemutatásával.

A kezdetek
A kispályás labdarúgócsapat
a kezdetekben vasműs focikra, Vasasnapokra és kisebb céges tornákra szerveződött. Az
egyre jobban összecsiszolódó, kizárólag gyári dolgozókra alapuló gárda aztán felvette
a DWA nevet, a Hideghengermű akkori osztrák befektetőjének anyagi támogatását élvezve.
A csapat 1997-ben bekapcsolódott az igen magas színvonalú és országos szinten is az
egyik legerősebb kispályás ver-

senyrendszernek számító Dunaújvárosi Kispályás Labdarúgó Bajnokságba. A kizárólag
vasműs dolgozókra épülő gárda
természetesen az alacsonyabb
osztályokban kezdte meg szereplését, aztán néhány év alatt
feltornázta magát az első divízióba.
2000 óta vitézkedik a csapat a legmagasabb osztályban.
Kezdetben a bennmaradás volt
a cél, aztán stabil középcsapattá vált az együttes. Ekkor már
voltak a keretben olyan játéko-

sok is, akik nem a DUNAFERRnél dolgoztak, de remekül beépültek és sokat segítettek abban, hogy még eredményesebb,
még jobb legyen az együttes. Az
első időszakban Fajt László volt
a csapatvezető, a nevéhez köthető a sikeres kezdeti időszak.

Sikerkovácsok
2007-ben a DWA Kft. megszűnt, így új támogatók után
kellett nézni. A Dunaferr Vasas Szakszervezet segített, így
a csapat tovább tudott működni. A gárda játékosa, később
vezetője Tóth Imre (a Hideg14

CUP volt, amelyet Telkiben,
a magyar nemzeti válogatott
edzőközpontjában szerveztek,
Csányi Sándor fővédnökségével. Itt, az akkor már főtámogatóvá előlépő ISD DUNAFERR
Zrt.-t képviselte a csapat és a
többnapos rendezvény végén a
döntőben büntetőkkel alulmaradva gyűjtötték be az ezüstérmet. Ettől kezdve nem volt
megállás. Sorban jöttek a jobbnál jobb helyezések országos
szinten (Győr Alcufer Kupa I.
hely, a második TOP 200 ismét
ezüstérem, majd később több
alkalommal Alcufer Kupa-
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győzelmek és dobogós helyek,
Üzleti Liga-győzelem, HAHN
& KOLB Kupa-sikerek). Mindeközben megnyerték, fennállásuk óta első ízben a városi
bajnokságot is, amit aztán címvédés, majd több dobogós helyezés is követett. Begyűjtötték
több alkalommal a Dunaújváros Kupát és a Dunaújvárosi
Szuper Kupát is. A Nemzetközi Carissa Kupa megnyerése aztán már az ország legjobb kispályás csapatai közé emelte a
társaságot. A csapat, természetesen nagyszerű játékosokkal
egészült ki az idők során.

Csúcson a helyi
bajnokságban is
A dunaferres közreműködők
mellé
beléptek
remek
szereplők, sőt több játékos
büsz
kélkedhet kispályás Európa-bajnoki és világbajnoki
szerepléssel egyaránt. A sikerek szerencsére támogatókat
is hoztak. A jogi és a gazdasági hátteret a Carissa Sportegyesület biztosítja csapatnak, így gazdaságilag is stabil,
rendezett és kiszámítható a
működés. Jelenleg a gárda vezeti az élvonalbeli bajnoki tabellát, méghozzá veretlenül,
s a tavaszi szezont bizakodva
várja.
Tóth Imre mellett (akit tevékenységéért nem mellékesen 2016-ban Dunaújvárosért
Díjjal tüntettek ki) érdemes
kiemelnünk az utóbbi évek
sikereinek kovácsait. Bolygó
Sándor, (egykori NB-s játékos,
manapság a Hideghengermű
mérnöke) évtizedek óta technikai vezetőként segíti a csapatot, Horváth Csaba, ugyancsak egykori élvonalbeli játékos, az ISD Power munkatársa
és B licences edző vezetőedzőként irányítja a gárdát. Somogyi
Jenő, az ISD Power kazángépésze és Petrás Gábor, az ISD
Power főmunkatársa szintén
rengeteget tett azért, hogy a
Dunaferr név igazi brandként
tündököljön a magyar kispályás
labdarúgás egén.
Szóládi Zoltán

Tájékoztató
a Gyöngyház Nyugdíjpénztár
tagjainak
Tisztelt
Pénztártagjaink!
Pénztártagjaink körében kérdésként merült fel a Pénztár
működőképessége, miután a
Munkáltató tájékoztatásából
kiderült, hogy a munkáltatói
hozzájárulás nem szerepel a
munkáltató által nyújtott juttatások között.
Mindenekelőtt szeretnénk
leszögezni, hogy a Dunaferr
helyzete semmilyen negatív hatással nincs a pénztártagok meglévő megtakarítására. A vállalat pénzügyi
nehézségei, a KSZ felmondása, a munkáltatói hozzájárulás megszüntetése, a tagok megtakarításának biztonságát semmi módon nem
veszélyezteti. A tagság megszüntetése vagy átlépés más
pénztárba ily módon teljesen
felesleges és szükségtelen.
Mivel az érintett Gyöngyház
pénztártagok 96%-a a munkáltatói hozzájárulás mellett
eddig is fizetett egyéni tagdíjat, teendőikről az alábbiakban
tájékoztatjuk. Ha a pénztártag egyéni befizetése nem éri
el a minimum tagdíj mértékét,
vagy a munkáltatói hozzájárulás megszűnése miatt az egyéni befizetését növelni szeretné, akkor ezt módosítania kell
a Pénztárnál. A Pénztár honlapjáról (www.gyongyhaznyp.
hu) letölthető az Adatváltozás nyomtatvány, melyen be
kell jelenteni a tagdíjfizetés-

sel kapcsolatos változást. A
nyomtatvány kitöltésekor felmerülő kérdésekkel telefonon
kereshetik a pénztár kollégáit
(25/500 657, 25/500 658), vagy
e-mail címünkre küldött levélben kérdezhetnek (kapcsolat@
gyongyhaznyp.hu).
A nyomtatványt el kell juttatni a Gyöngyház Nyug
díjpénztárhoz
(elsősorban a munkáltatón keresztül, vagy az ügyfélszolgálatra:
Dunaújváros Vasmű út 39. II.
202.).
Az egységes/minimum tagdíj mértéke 2020. 04. 01. –
2021. 03. 31. között 4.000 Ft/
hó, 2021. 04. 01.–. 2022. 03. 31.
között 4.500 Ft/hó, majd 2022.
04. 01-től 5.000 Ft. Ezt az ös�szeget a pénztártagság fenntartása érdekében rendszeresen be kell fizetni az egyéni
számlára. A negyedévenkénti
hozamjóváírás a számlán levő
megtakarítási összege után
történik. Megjegyezzük, hogy
a pénztári befizetést továbbra
is 20 %-os, maximum 150.000
Ft adójóváírással támogatja a
kormány. Amennyiben lehetősége engedi, úgy a minimum
tagdíj mértékénél javasoljuk
többet vállaljon, melynek révén javítani tudja időskori ellátásának színvonalát.
Felvetődött kérdésként, hogy
akár az állam, akár a munkáltató, akár más idegen személy
rendelkezhet-e a tag nyugdíjpénztári vagyonával. A válasz:

NEM! Tekintettel arra, hogy az
önkéntes nyugdíjpénztár minden tagjának névre szóló egyéni számlát vezet, akik a számlák tulajdonosai. A számlák felett kizárólag a tulajdonos rendelkezik. Eltérően az állami
nyugdíjrendszertől (ahol nincs
egyéni számla), a Gyöngyház
Önkéntes Nyugdíjpénztárban
a megtakarítás kedvezményezhető és örökölhető.
Hogyan oszlik meg a befizetett tagdíj? A Pénztártagok
rendszeres és eseti befizetése megosztásra kerül. A befizetés 94%-a kerül a pénztártag egyéni, névre szóló megtakarítási számláján jóváírásra, 5,9% működési költségekre kerül elkülönítésre, 0,1%
likviditási tartalék. A tagi
befizetések növelik az egyéni számla állományát, és ily
módon a tagok Gyöngyház
Önkéntes Nyugdíjpénztárnál
kezelt vagyonát. A Pénztár
rendelkezik a működésre elkülönített összegekből an�nyi működési tartalékkal,
ami alapot ad arra, hogy a
Pénztár továbbra is biztonsággal működjön mint önálló nyugdíjpénztár.
Kérjük, kérdéseikkel keressék
a Pénztár dolgozóit, hogy válaszukkal segíthessék Önöket!
Köszönjük a bizalmat és a további együttműködést!
Gyöngyház Önkéntes
Nyugdíjpénztár
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Dunán innen, Dunán túl
Kötelező maszkhasználat
Tisztelt Kollégák!
Figyelemmel a Kormány által
bejelentett, szigorított járványügyi intézkedésekre 2021. 03.
08. napjától 2021. 04. 07. 24 óráig a DUNAFERR vállalatcsoport teljes területén kötelező a
maszkviselés! (Szabadtéren és
közös használatú helyiségekben
egyaránt.)
Kivételt jelentenek a kötelező maszkviselés szabályai alól az
alábbi esetek:
– abban a helyiségben, ahol
nincs kontaktszemély, azaz
egyedül van a munkavállaló,
– ahol a maszkhasználat akadályozza az életvédelmi
célból viselt védőeszközök
használatát,
– kijelölt dohányzóhelyen történő dohányzás esetén a dohányzás időtartama alatt,
– étkezéskor az étel elfogyasztásának időtartama alatt.
Kérem a fentiek betartását!
Borbély Attila
biztonsági és védelmi igazgató

FONTOS INFORMÁCIÓK

Üzemi mentők:

4-104

A járványhelyzetre való tekintettel idén online nevezéssel
és egyéni teljesítésekkel tehették meg a résztvevők a Pentele Természetjáró Egyesület hagyományos kora tavaszi, Dunán
innen, Dunán túl teljesítménytúráját. Csakúgy, mint a korábbi években, idén is számos
dunaferres kolléga volt a szervezők és a résztvevők között is. Az
idén három táv, a 8 km, a 10 km
és a 27 km között választhattak
a túrázók. Kétszáz fő teljesítette a túrát, akik az út során többek között csodálatos hóvirágmezőkben is gyönyörködhettek
a rácalmási Nagyszigeten.

Pályázatokkal
a klímavédelemért

Tisztelt Munkavállalók!

Személyi jövedelemadójuk
1%-át,
amennyiben erre még lehetőségük van,
kérjük, ajánlják fel a

DUNAFERR
„Foglalkoztatásért”
Acélalapítvány

Üzemi tűzoltóság:

részére.
Ezzel mindenképpen hasznos célt támogatnak
és segítik az Alapítvány működését is.
Az alapítvány adószáma:

Központi diszpécser:

18482753-1-07

Mobiltelefonról:

06 (20) 883-4-104
4-410
13-11

Biztonsági Igazgatóság
diszpécserközpont:

26-07, 11-79
Tudakozó:
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Elérhetőségek:
Telefonszám: +36 (25) 581-072
2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
E-mail: info acelalapitvany.hu
www.acelalapitvany.hu

Klímavédelmi, valamint rajz-,
plakát- és fotópályázatot hirdet
Dunaújváros Önkormányzata
és a Dunaújváros Felsőoktatásért Alapítvány. Az „Élhető éghajlatért – helyi klímastratégia
és szemléletformálás Dunaújvárosban” nevet viselő projekt
célja a szemléletformálás, valamint a lakosság klímatudatosságának erősítése. A klímavédelmi
felhívásra 16 év felettiek; a rajz-,
plakát- és fotópályázatra általános és középiskolás tanulók,
valamint felnőttek jelentkezését várják. A részletes pályázati
felhívást a www.dunaújváros.hu
weboldalon találják meg az érdeklődők.

Véradás
A dunaújvárosi véradás
egyik fő bázisa hagyományosan az ISD DUNAFERR,
ahol legközelebb március
18-án a Hengerműveknél lehet vért adni 6,30-12 óráig.
A szervezők kérik a véradókat, hogy fényképes igazolványt és tajkártyát vigyenek
magukkal.
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