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Épül az új gázfáklyatorony

Befejeződött a nyersvaskeverő átépítése

Iparbiztonsági szempontból is fontos beruházások zajlanak
az ISD DUNAFERR Zrt.-nél ezekben a hónapokban. Korábban már beszámoltunk a 150 000 köbméteres, II. számú
gáztartó rekonstrukciójáról, s folyamatosan halad a kamraés kohógáz-fáklyatorony építése is.

Jelentős rekonstrukciós beruházás az ISD DUNAFERR Zrt.
Acélművének életében a nyersvaskeverő átépítése. Idén a
berendezés leállításával február 21-én kezdődött meg a munka, majd az átépítési időszak végeztével április 3-án indult el
a berendezés felfűtésének első szakasza.

4. oldal

8. oldal

Mindennapjaink a koronavírus árnyékában Bánkis diákok emlékei
Két hónapja még távolinak tűntek a Kínából érkező hírek a
COVID-19 járványról. Azóta Európában is terjed a betegség,
emberéleteket követel és változásokat hozott az élet számos
területén. Dunaferres kollégáktól érdeklődtünk, hogyan élik
meg ezeket a napokat, heteket, illetve a vállalatvezetés által
tett védelmi intézkedésekről is beszámolunk.

Alapításának ötvenedik évfordulóját ünnepli idén a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Bánki Donát Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Sok-sok dunaferres kollégánk
is bánkis diák volt, három szakemberrel idéztük most fel
közösen a jubiláló intézményhez kapcsolódó iskolai emlékeiket.

6. oldal

AZ ISD DUNAFERR Dunai Vasmű ZÁRTKÖRűEN MűKÖDő Részvénytársaság lapja

10. oldal

Aktuális

A DUNAFERR Társaságcsoport
Kollektív Szerződésének
79. sz. módosítása
A kollektív szerződést kötő felek, az ISD
DUNAFERR Zrt. (képviseli: Dr. Sevcsik
Mónika RMS és HR igazgató) és a DUNAFERR Társaságcsoport kollektív szerződés
(továbbiakban: DTKSz) kötésére jogosult
szakszervezetek képviselői (DUNAFERR
DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség részéről Molnár László elnök, DUNAFERR Ifjúsági Szervezet részéről Gombos György
elnök) – továbbiakban: Felek – figyelembe
véve, hogy Magyarország Kormánya 2020.
március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett ki
a 40/2020. (III. 11.) kormányrendelettel, és
rendkívüli intézkedéseket rendelt el a koronavírus-járvány megelőzésére, az alábbi
megállapodást kötötték:
1. Veszélyhelyzet miatti rendkívüli fizetett távollét igénybevételének lehetősége a szabadságos bér és a pulykapénz időarányos részének „terhére”
a) A Munkáltató részéről a munkáltatói jogkört gyakorló személy hozzájárulása esetén valamennyi munkavállalónak lehetősége van az érintett
munkavállalót megillető 2020. évi
szabadságos bér fizetett távollétre
történő átváltására. Ha a munkavállaló ezt igényli és ahhoz a munkáltatói
jogkör gyakorlója hozzájárul, akkor
részére az átváltást végre kell hajtani
az alábbi szabályok szerint.
Minden olyan munkavállalót megillet legalább 20 munkanapra (illetve
legalább 160 órára) járó szabadságos
bér, aki a DTKSz vonatkozó rendelkezései szerint egyébként szabadságos bérre jogosult. Ilyen esetben
a munkavállaló kérheti, hogy ebből
akár 1, de akár 20 munkanap vonatkozásában (órán alapuló elszámolás
esetén ennek értelemszerűen megfelelő elszámolással) ne szabadságos
bért kapjon, hanem ehelyett ezzel
egyenlő időtartamú rendkívüli fizetett távollét legyen rá nézve elrendelve. Ezen rendkívüli fizetett távollét
időtartamára a munkavállalót személyi alapbérének időarányos része
illeti meg.
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b) A munkavállaló abban az esetben élhet ezzel a lehetőséggel, amennyiben
a jelen pont szerinti rendkívüli fizetett
távollét igénylésének időpontjában a
neki 2020. évben járó éves fizetett szabadságából az időarányos részt már
igénybe vette az év során.
Ha az érintett munkavállaló kezdeményezésére vagy a munkavállaló
magatartására, cselekményeire vis�szavezethető okból a munkavállaló
munkaviszonya 2020. május 31. előtt
megszűnik, tehát a szabadságos bérre
való jogosultságát a DTKSz ide vonatkozó szabálya alapján ilyen okból
nem szerzi meg, úgy a munkavállaló
az átváltott távolléti napokra részére
kifizetett személyi alapbért köteles
a Munkáltató részére visszafizetni,
mely kötelezettség a munkaviszony
megszűnésével kapcsolatos elszámolásban a Munkáltató által érvényesítésre kerül.
c) A Munkáltató részéről a munkáltatói jogkört gyakorló személy
hozzájárulása esetén valamennyi
munkavállalónak lehetősége van
az érintett munkavállalót megillető
2020. évi „pulykapénz” időarányos
részének fizetett távollétre történő átváltására. Ha a munkavállaló
ezt igényli és ahhoz a munkáltatói
jogkör gyakorlója hozzájárul, vonatkozásában az átváltást végre kell
hajtani az alábbi szabályok szerint.
Ezen rendkívüli fizetett távollét időtartamára a munkavállalót személyi
alapbérének időarányos része illeti
meg. Annyi teljes munkanap fizetett távollét vehető igénybe a munkavállalót időarányosan megillető
pulykapénz terhére, amennyit az
egy munkanapra jutó személyi alapbére lehetővé tesz.
A pulykapénz terhére csak akkor vehető igénybe rendkívüli fizetett távollét, ha a munkavállaló az időarányos
szabadságát már kivette és a jelen
DTKSz-módosítás 1/a pontjában szereplő szabadságos bért is felhasználta
erre a célra.

2. Azonnali hatályú szabadság elrendelésére vonatkozó munkáltatói intézkedés
Felek megállapodnak abban, hogy a veszélyhelyzet miatt és annak időtartama
alatt eltérnek a Munka törvénykönyve
122. § (4) bekezdésétől akként, hogy a
Munkáltató ezen időtartam alatt indokolt esetben jogosult azonnali hatállyal
a munkavállalók részére szabadságot
kiadni és elrendelni oly módon, hogy az
érintett munkavállaló legalább tizennégy
egybefüggő naptári napra mentesüljön a
rendelkezésreállási és munkavégzési kötelezettsége alól. Felek rögzítik, hogy ilyen
indokolt esetnek tekintik az alábbiakat:
– a Munkáltató tudomására jut, hogy a
munkavállaló külföldön tartózkodott,
illetve olyan személlyel lépett vagy
léphetett kontaktusba, aki külföldön
tartózkodott,
– a Munkáltató tudomására jut, hogy
a munkavállaló olyan területen tartózkodott, mely az új koronavírusos
megbetegedések szempontjából gócpontnak minősül,
– a munkavállalónál az új koronavírussal való megfertőződés kimutatásra
kerül, ennek ellenére a munkahelyén
megjelenne,
– a munkavállalónak 38 Celsius fokos
vagy azt meghaladó testhőmérséklet
emelkedése van,
– a munkavállaló az új koronavírusra
utaló megbetegedéses tüneteket mutat,
– a munkavállalóval szemben az új koronavírussal kapcsolatos hatósági intézkedés, karantén kerül elrendelésre,
ennek ellenére a munkahelyén megjelenne,
– a munkavállaló hozzátartozója, vagy a
vele közvetlen kapcsolatban álló személy esetében az új koronavírussal
kapcsolatos hatósági intézkedés, karantén kerül elrendelésre, vagy egyébként e személyek lebetegednek, illetve
vonatkozásukban a koronavírusos
fertőzés vagy annak gyanúja fennáll,
Felek megállapodnak abban, hogy amen�nyiben az új koronavírussal kapcsolatban
Magyarország Kormánya, az Operatív

riumait a munkavállalók és a Munkáltató
területén tartózkodó személyek egészségének védelme, valamint a fertőzés továbbterjedésének megelőzése, megakadályozása érdekében.

Törzs, vagy az általuk kijelölt, vagy egyébként intézkedésre vagy tájékoztatásra jogosult bármely hatóság, szerv, testület vagy
személy új intézkedést rendel el vagy a
koronavírusra vonatkozóan új ajánlást ad
ki, akkor ezek alapján Munkáltató egyoldalúan is módosíthatja, bővítheti az azonnali
hatályú szabadság elrendelésének krité-

Jelen megállapodástól a DTKSz hatálya alá
tartozó társaságok nem térhetnek el.

Jelen DTKSz-módosítás az aláírás napján lép hatályba, az a koronavírussal kapcsolatban kihirdetett veszélyhelyzet időtartamára érvényes és hatályos, és a veszélyhelyzet megszűnésével egy időben minden
külön intézkedés nélkül megszűnik.
Dunaújváros, 2020. március 26.

ISD DUNAFERR Zrt.
képviseli:
Dr. Sevcsik Mónika
RMS és HR igazgató
DUNAFERR DV. VASAS
Szakszervezeti Szövetség
képviseli:
Molnár László
elnök

DUNAFERR Ifjúsági Szervezet
képviseli:
Gombos György
elnök

Tisztelt Kollégák!
Ismét eltelt egy hét a világméretű járvány kezdete óta, és elmondhatjuk, hogy a DUNAFERR szinte minden tekintetben,
teljes körűen működik, termel, köszönhetően az Önök által tanúsított nagyfokú fegyelemnek és annak, hogy betartják a járvány idejére meghatározott szabályokat.
A helyzet az, hogy mára a DUNAFERR azon maroknyi acélgyártók egyike maradt, amelyek mindeddig nem csökkentették a termelést, ami betudható annak, hogy továbbra is sok a megrendelésünk, és a fegyelmezett munkával képesek vagyunk betartani a
teljesítési határidőket is.
Köszönetet kell mondanunk partnereinknek is, különösen a logisztika területén dolgozóknak, az értéklánc sértetlenségének
biztosításáért. Az alapanyag készlet alacsony, de a beszállítás folyamatos, minden fontos szolgáltatás teljesül.
Azonban az előttünk álló fenyegetések közül a legjelentősebb az,
amire nincs befolyásunk: egyre több vásárlónk kényszerül feladni munkáját, egyre kevesebb közúti szállítási kapacitás érhető el
termékeink kiszállításához, a számunkra nélkülözhetetlen anyagok egyre nehezebben beszerezhetőek.
Ebben a helyzetben, ami bármikor kritikussá válhat, továbbra
is minden erőfeszítést meg kell tennünk, hogy ahol csak lehet,
megtakarítást érjünk el.

Kérem, hogy fordítsunk különös figyelmet a minőségre, mivel ez
rendkívül fontos a DUNAFERR elismertségének fenntartásához
és vásárlóink hűségének megőrzéséhez.
Felülvizsgálunk minden külső szolgáltatást, annak érdekében,
hogy minden halasztható tevékenységet a lehető legtávolabbi
időpontra átütemezzünk. Ezzel is csökkenthetjük a fertőzés terjedésének kockázatát.
További erőfeszítéseket teszünk, hogy felhívjuk a kormány figyelmét a helyzetünkre. Teljesen biztos vagyok abban, hogy Magyarországnak el kell köteleznie magát amellett, hogy megóvja a
DUNAFERR-t a jövő számára. Különösen fontossá válhat ez az
elkövetkező néhány hét során, amikor erre a segítségre azonnal
szükség lehet.
Nagyon várjuk a világjárvány visszaszorulását, hogy ez a rémálom többé ne akadályozza munkánkat.
Addig is kérem Önöket, hogy őrizzék meg erejüket, és maradjanak egészségesek! Nagyon vigyázzanak a családjaikra, különösen az idősebbekre, akiket fokozottan veszélyeztet a fertőzés.
Dunaújváros, 2020. 04. 07.

Evgeny Tankhilevich
cégvezető

2020. április
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Aktuális

Épül az új gázfáklyatorony
Folyamatosan zajlanak a szerelési munkálatok
Iparbiztonsági szempontból
is fontos beruházások
zajlanak az ISD DUNAFERR
Zrt.-nél ezekben a
hónapokban. Korábban
már beszámoltunk a
150 000 köbméteres,
II. számú gáztartó
rekonstrukciójáról, s
folyamatosan halad a
kamra- és kohógázfáklyatorony építése is.
Mint azt Szücs László projektvezető elmondta, a vállalat gázrendszerében a fáklya
egy olyan iparbiztonsági eszköz, amely normál esetben nem
működik, hiszen a vertikumban keletkező technológiai gázok, mint értékes energiahordozók különböző területeken,
például a meleghengerműi to
lókemencékben felhasználásra kerülnek. Azonban olyan
hely
zetben, amikor különböző
okok miatt, valamelyik gázfogyasztó kiesik és a gáztartó telítődik vagy meghibásodik, valamint nincs más gázfogyasztó,
mellyel érdemben hasznosítható lenne az energia, ezáltal felborul a gázmérleg, akkor szükség van olyan eszközre, amellyel
elégethető a többlet gázmen�nyiség, azaz legkritikusabb esetben, így biztosítva a gázmérlegegyensúlyt. A vállalat kohó- és

Március 30-án 64 méteres
magasságnál tartott a
fáklyatorony acélszerkezetének
építése, mutatja Szücs László
projektvezető

kamragázrendszerében jelenleg is működik egy-egy fáklyaégő, azonban kapacitási, biztonsági és karbantartási okokból is
szükséges volt újabb fáklyák telepítésére.
– 2018 őszén született döntés
egy olyan beruházási csomagról,
amely első ütemben a II. számú
gáztartó felújítását, a kamraés kohógázvezetéken szükséges rekonstrukció megvalósítását, illetve az új, dupla égőfejes
fáklyatorony megépítését tartalmazza. A későbbiekben mielőbb szükséges lenne egy 50 000
köbméteres, új kamragáztartó

A fáklyaégőket a Gyártó Egység lakatosüzemében gyártják.
Képünkön a kohógáz-fáklyaégő alsó egységén dolgoznak a szakemberek
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A saválló acélból készült kamragáz vízzárberendezés a gyártó
alvállalkozó mezőfalvai telephelyé

megépítése is, ennek megva- üzemelési folyamatainak zászlósítása a vállalat anyagi lehe- lóshajója. A teljes folyamattőségeinek függvénye, csak- irányítási rendszer kiépítését
úgy, mint a Kokszolóban a Still- a DUNAFERR IT Igazgatóság
Claus rendszerű gáztisztító be- szakemberei végzik. Makádi
rendezés fejlesztése, valamint Jánosnak és Varga Tibornak
nem utolsósorban, amennyi- köszönhető a rendszer tervezében a kamragáztermelés mérté- se, a terv fizikai megvalósítását
ke nem csökken, vagy jobb eset- Szabó Márton és Kardos László
ben nő, a kamragázfogyasztók és kollégáik végzik, míg programozási területen Szekeres
számának növelése.
– A tervezési fázist követő- Zsolt nevét kell megemlíteen a fáklyatorony helyszíni ki- nünk. A Gyártó Egységnél kévitelezési, építészeti és acél- szülnek a TÜKI Zrt. és Tihanyi
szerkezeti munkálatai 2019 Tamás kitűnő együttműkönovemberében kezdődtek meg désével és koordinálásával
a gáztartók szomszédságában elhelyezkedő területen – idézte
fel a kezdeteket a projektvezető. A beruházás számos dunaferres
szakmai terület és
partnercégek szakmai
kooperációjában zajlik. A tervezési feladatok meghatározó szereplője volt a TÜKI
Zrt. Bodnár György és
Oláh József közreműködésével a kutatóintézet a fáklyatorony
tervezési folyamatainak, a fáklyaégők teljes körű tervezésének,
valamint a kivitelezés
tekintetében a fáklya- A laikus szem számára is érdekes látvány
égők gyártási és be- az épülő toronyszerkezet

az égőfejek, ott fontos szerepe
van a gyártási folyamatban Kis
Zoltánnak, Nyegota Zsoltnak,
Eszenyi Miklósnak és László
Tibornak is. Az ISD Powernél
dolgozó kollégák közül Timár
Gáborral és Jánosházi Péterrel
a segédüzemi rendszerek kivitelezésében és a közmű-átalakítás biztosításában működünk
együtt. A berendezés üzemeltetése az ISD Power gázüzemének feladata lesz. Az üzemmel természetesen a tervezési fázis kezdete óta hatékony
és eredményes a közös munka,
Molnár Zoltán üzemvezetőnek
köszönhetően.
Az épülő fáklyatorony lábánál elhelyezkedő tartályok az
úgynevezett vízzárak, amelyek
a Budapesti Műszaki Egyetem
Áramlástani Tanszékével együtt
működésben kerültek kifejlesztésre, s a legfontosabb biztonsági berendezések a rendszerben.
A vízzárak nagy keresztmetszetű vezetékeken keresztül kerülnek összeköttetésbe a meglévő
gázszállító vezetékekkel.
Ottjártunkkor, március 30án a beruházás mélyépítészeti és
építészeti munkálatai az utak és
járdák kivételével már szinte teljesen elkészültek, az acélszerkezeteket legyártották, a szerkezet
építése 64 méteres magasságnál
tartott. Előszerelt állapotban volt
a karbantartó szint, amely 6469,7 méteres magasságban helyezkedik majd el, és tartalmazni
fogja a fáklyaégők legfőbb technológiai berendezéseit. A fáklyaégők is előszerelt állapotban várják a beépítést, és megkezdődött
a fáklyavezetékek építése is. Az
elkészülő torony teljes magassága 75 méter lesz.
A szakemberek a beruházás
mielőbbi befejezésére törekszenek, azonban a koronavírus-járvány miatt előre nem látott akadályok is nehezítik a munkálatok előrehaladását. Nem problémamentes például a saválló acél alapanyagok beszállítása
Olaszországból, illetve a vállalkozó cégeknél humánerőforrásproblémák is felmerültek a veszélyhelyzet miatt.

Veszélyhelyzeti tartózkodó
a Kultúrteremben
50 férőhelyes létesítmény
Az ISD DUNAFERR a
folyamatos termelés
feltételeinek biztosítása
érdekében március
utolsó hetében
átmeneti tartózkodási
helyet alakított ki
a Kultúrteremben.
Reméljük, nem lesz
szükség a használatba
vételre, azonban, ha
romlik a járványhelyzet,
akkor kulturált
körülmények között
tölthetik pihenőidejüket
azok az egészséges
munkatársaink, akik
esetleg akadályoztatva
lesznek a hazajutásban.
Az RMS és HR-igazgatóság szervezésében rendkívül gyorsan kialakított veszélyhelyzeti tartózkodó azoknak a kollégáknak nyújt
átmeneti tartózkodási-pihenési lehetőséget, akik a járványügyi helyzethez köthető okokból
(esetleges kijárási tilalom, tömeges megbetegedés, váltótárs hiánya, távoli lakhely, stb.) két munkavégzési periódus között nem
tudnak otthonukba eljutni, és a
folyamatos termelés biztosítása érdekében munkájukra szükség van. Fontos tudnivaló, hogy a
helyiség használati célja az egészséges, munkára alkalmas munkavállalók tartózkodási helyének
biztosítása, és nem a betegellátás!

Az eszközgazdálkodási igaz
gatóhelyettes szervezetének segítségével kerültek kialakításra a tiszta, fertőtlenített épületben 50 fő fogadására alkalmas,
két férőhelyes, praktikusan berendezett szobák, közös étkezőrésszel, valamint az épület előtt
zuhany- és WC-konténerekkel.
A lakóegységeket részben a vállalatnál meglévő, részben újonnan vásárolt berendezési tárgyakkal szerelték fel. A földszinten 40 férfi, az emeleten pedig
10 női dolgozó elhelyezésére alkalmas a létesítmény. A munkáltató tisztálkodószereket, azonnali hidegélelmiszer-csomagot,
napi háromszori étkezést és ballonos ivóvizet is biztosít a szállást szükség esetén igénybe venni kényszerülő kollégák számára.

A használat szabályait, valamint a létesítmény házirendjét a munkahelyi vezetőknek
is továbbította a Biztonsági és
Védelmi Igazgatóság. Munka
napokon a gyárvezetők, munkaszüneti napokon a műszakos üzemvezetők kérhetik dolgozóik elhelyezését a veszélyhelyzeti tartózkodóban.
A dolgozók étkeztetését
és a létesítmény takarítását a
DUNAFERR Labor Kft. munkatársai látják el. Amennyiben
a helyzet úgy hozza, hogy szükség lesz a létesítmény igénybevételére, úgy a rendeltetésszerű
használat felügyeletéről, a házirend betartásáról egy ott szolgálatot teljesítő vagyonőr kolléga gondoskodik.

-szi-
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Mindennapjaink
a koronavírus árnyékában
Vigyázzunk egymásra!
Két hónapja olyan távolinak
tűntek még a Kínából
érkező hírek. Hittük is,
meg nem is, hogy hozzánk
is elér a vírus.
Az első komoly figyelmeztetést március elején kaptam, és
igyekeztem megfogadni a tanácsot: „Számíts a legjobbra, de
készülj a legrosszabbra!” Felvásárlás-jelleg nélkül beszereztem néhány dolgot, és kerestem
a kényszerű otthonlét előnyeit. Aztán pánikba estem a sok
hírt olvasva, a közösségi oldalakat követve. Egyik nap verőfényes napsütésben, magányosan sétáltam a Duna-parton,
távoli országokban és itthon
élő gyerekeimre, családjaikra
gondoltam. Kevésbé aggódom
a külföldre szakadtak miatt,
ugyanakkor bízom mindegyikük megfontoltságában. Aztán
döntöttem: rettegve élni nem
lehet! Most, hogy távolságot kell
tartanom szeretteimtől, barátaimtól, közelebb engedem magamhoz elrejtett vágyaimat. Élni
tanulok és reményt gyűjtök. És
érdeklődöm, mások hogyan élik
meg ezeket a napokat, heteket.
***
Borbély Attila helyettes biztonsági igazgató telefonja hosszasan foglaltat jelzett, mielőtt rövid időre elértem:
– A DUNAFERR-nél kollégáimmal a biztonságos munkavégzéshez szükséges körülmények
megteremtésén dolgozunk nap
mint nap. Most, hogy az egészségügyi veszélyhelyzet bekövetkezett, teljes energiánkkal ennek elhárítására összpontosítunk. Nyilván minden cég másképp reagál erre a helyzetre. A
DUNAFERR egy folyamatosan
termelő, melegüzemi technológiát üzemeltető nagyvállalat,
speciális eset. A termelés fenntartása létkérdés, természetesen
6

a lehető legnagyobb biztonsági és ez esetben egészségvédelmi intézkedések mellett. Nem
mondom, hogy zökkenőmentesen, de mostanra felállt egy
olyan információs lánc is, amely
24 órában biztosítja azt, hogy
bármikor beavatkozzunk, intézkedjünk. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a rendőrséggel, a mentőkkel, a katasztrófavédelemmel, az önkormányzattal, a megyei operatív törzzsel.
Természetesnek tartom, hogy
bejárok dolgozni, kellő elővigyázatosság mellett személyesen is
tartom a kapcsolatot kollégáimmal. Kiemelem az egészségügyi
kollektívánkat (mentőseink, higiénikusunk, orvosaink) a munkabiztonsági szakembereinket,
valamint a vagyonvédelmi területen dolgozó kollégáimat, akik
a megváltozott körülmények
között is hasznos tanácsokkal, tevékenységükkel segítik a
munkát. Ez egy csapatmunka,
a cégvezető úr irányítása mellett az RMS és HR igazgató as�-

szony szervezetével karöltve
és a többi támogató szervezet,
így az IT Igazgatóság, a beszerzés is nélkülözhetetlen szerepet tölt be a vírus elleni „csatában”. Nagy teher hárul a kapukban szolgálatot végző munkatársakra, akik már hetek óta
ellenőrzik a munkavállalók test-

hőmérsékletét, és az újabb előírások betartását. Ezúton köszönöm meg minden, az említetteken kívüli munkakörben dolgozónak is a helytállását, és mindennapi erőfeszítését!
Folyamatosan
értékeljük
az elmúlt időszak eseményeit, kockázatelemzést készítünk,
majd feladatokat határozunk
meg. Különböző eljárásrendeket készítettünk. Mivel egy eddig ismeretlen helyzettel állunk szemben, így a védekezésnél fontos szempont a higgadt,
de lehetőség szerint gyors cselekvés. Szép feladat, de legalább
nehéz!
Családomban mindhárom
fiam digitális oktatásban vesz
részt, bár ezt ők nem így értelmezték az első napokban. Mivel
mindannyian sportolnak, és
most hirtelen megszűntek az
edzések is, újratervezés kezdődött. Bízunk benne, hogy mihamarabb véget ér ez az időszak,
és a nyáron már együtt töltött
szabadságra is lesz mód. Addig
is igyekszünk regenerálódni,
mozogni a szabad levegőn.
Kérek minden kollégát, hogy
tartsa be a kiadott intézkedéseket, vigyázzunk magunkra és
egymásra is!
***
Kemeléné Halasi Mónika, a
Meleghengermű technológus
mérnöke az elsők között kezdett maszkok varrásába:
– Alapvetően fegyelmezett
ember vagyok, betartom a szabályokat, de ez a helyzet most
többről szól. Aggódom a családomért, barátokért, kollegákért, és aggaszt a bizonytalanság. Az első maszkokat magamnak varrtam, mert egy felső légúti betegség miatt sokat
köhögtem. A környezetemet
szerettem volna biztonságban
tudni. A felgyorsult események
arra késztettek, hogy a család és

barátok, rokonok mellett a kollégáknak is készítsek maszkokat. Sikerült mindenkinek legalább kettőt adnom, és már gyerekeknek is varrtam. A viselésről megoszlanak a vélemények,
én azt gondolom, az egyén felelőssége a döntés. A munkám
egy részét tudnám otthonról végezni, de még várakozó állásponton vagyok ezzel kapcsolatosan. Szerencsére családi házban élünk, így sokat lehetünk a
szabadban, és mindig találunk
valami elfoglaltságot a kertben.
A környezetemben lakó időseknek igyekszem a segítségére
lenni, és gyakrabban telefonálok a külföldön vagy az ország
távolabbi részében élő rokonaimnak, barátaimnak is. Jó lenne élőbbé tenni az emberi kapcsolatokat a járvány elmúltával a valóságban is, nem csak a
virtuális térben. Azt hiszem, sokat tanulhatunk ebből a helyzetből, nem utolsósorban akár magunkról is.
***
Dr. Piukovics Klára foglalko
zás-egészségügyi
szakorvos
minden
napjai is nyilvánvalóan
megváltoztak:
– Változtak és változnak a
rendeletek, március 17-én az
országos tisztifőorvos tájékoztatást adott ki arról, hogy a foglakozás-egészségügyi
alap-

szolgálatok a nem elhalasztható
alapfeladataik teljes körű ellátására kötelezettek. Az új koronavírus (Covid-19) által okozott
veszélyhelyzet kihirdetését követően az intézkedés alól csak
az időszakos orvosi vizsgálatok
jelentenek kivételt, ezek esetében a vizsgálatok időpontja elhalasztható. A DUNAFERR
működik, az élet a járvány ellenére folyik tovább, feladatainkat az új előírások betartásával, a munkáltatóval együttműködve, fokozott elővigyázatossággal ellátjuk. Minden előzetes orvosi vizsgálatot elvégzünk
előre egyeztetett időpontban.
Az időszakos vizsgálatok számát valamelyest csökkentettük,
hogy mérsékeljük a személyes
kontaktusok számát a rendelőben. A 30 napon túli betegállományból visszatérő munkavállalók leleteit online kérjük be,
és az eredményt is így továbbítjuk. Ügyelünk arra, hogy a rendelő folyosóján egy időben kéthárom munkavállalónál több ne
tartózkodjon. Szakorvosi vizsgálataink (nőgyógyászat, kardiológia, diabetológia), valamint
a pszichológia, labor és EKGvizsgálatok is szünetelnek a járvány ideje alatt.
Családunk négyfős, a férjem
háziorvos, a fiam is orvos. Az
ember tudomásul vette, amikor
ezt a hivatást választotta, hogy
bizonyos kockázatok a munka elvégzése során elkerülhetetlenek. Ezt a munkát nem lehet home office-ban végezni, ugyanúgy bejárunk a munkahelyünkre, mint máskor.
Mentálisan megterhelő az ag-

godalom, amit mind a családunk, mind a társadalom tagjai iránt érzünk, hiszen az ember fél az ismeretlen vírus okozta járványtól.
Fontosnak tartom az előírások betartását, vásárlásnál kesztyű és maszk viselését, otthon a
cipő és a kabát elszeparált elhelyezését az előszobában, a megvásárolt termékek lemosását,
„otthoni karanténban” tartását, mielőtt betesszük a hűtőszekrénybe. Gyakran és alaposan mossunk szappannal kezet,
tartsunk embertársainktól 1,52 m távolságot, kerüljük a társas
érintkezésnél a kézfogást, puszit. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
***
Somogyi Zsoltot, a Kokszoló vegyi üzem XVI. szivattyútelep
kezelőjét az éjszakás műszak
előtt, a délutáni pihenőjében
hívtam telefonon:
– Nem állhat le a kokszoló
blokk, folyamatosan működik,
az öblítővizet fel kell adnunk.
Figyelek magamra és kollegáimra. Maszkot hordok, kerülöm
a tömeget. A művezetőmmel is
kellő távolságot tartva beszéljük meg a teendőket. A szivat�tyútelepen ketten dolgozunk,
vigyázunk egymásra, bent is
maszkozunk.
Itthon sem mozgunk, ebben szigorú vagyok. A feleségem fodrász, bezártuk az üzletét. Most a két általános iskolás gyermekünkkel foglalkozik.
Rengeteg leckét kapnak, szinte
kitölti az egész napjukat, hetüket. Nehezebb, macerásabb a tanulás, mint rendes időkben, le-

köti a feleségemet, ezért besegítek a háztartásba. Boltba hetente egy-két alkalommal én
megyek a nagyon fontos dolgokért. Pihenni azért tudok a lakás egyik felében, míg ők a másik felében, vagy a konyhában
tanulnak. Éjszakás műszak után
négy-öt órát alszom. Levegőre
hétvégén megyünk. Van egy
kis telkünk, egy kis zöldövezet, a vasárnapokat ott töltjük a
szabadban.
***
Tóth Gábor olvasztárral két csapolás között beszélgettem:

– A napjaink úgy telnek,
mint eddig. Nem állhat le a
Nagyolvasztómű, dolgoznunk
kell. Lassan egy hónapja nagyobb körültekintéssel védekezünk a gyárban. A kapunál és több ponton hőmérőznek, megkaptuk a maszkokat
is. Hőemelkedéssel már nem lehet bejönni a gyárba, és ha valakinek itt megy fel a láza, azonnal az orvosi ügyeletre kerül.
Munkatársaimmal
figyelünk
egymásra, gyakran mosunk kezet, fertőtlenítünk. Motorral járok be, így elkerülöm a felesleges találkozásokat.
A Balogh Ádám utcában tetőtéri lakásban élünk. Idősek a
szomszédok, nagy lépcsőházi
forgalom nincs. Anyósom fogorvos mellett dolgozik, külön
felhívta a figyelmünket a teendőkre. Ha hazamegyek a munkából, kézmosással, fertőtlenítővel kezdek. A párom otthon van az ötödikes és hetedikes gyerekekkel, akiknek most
szükséges a tanulásban a segítség. Lassan egy hónapja nem

dolgozik, manikűrös, pedikűrös. Sajnos, nála hosszabb kieséssel kell számolnunk. Most
csak én vagyok a kereső, muszáj odafigyelnem, vigyáznom
magamra.
***
Wizner Krisztián, a technológiai osztály főmunkatársa továbbra is bejár dolgozni:
– Figyeltem a híradásokat,
amelyek a kínai eseményekről
számoltak be. Igazság szerint elfogadtam, hogy a járvány nálunk
is megjelent. Tudomásul vettem, van egy kockázata, együtt
kell vele élni. Igyekszem minél
kevesebb emberrel találkozni és
betartani a javasolt előírásokat.
A feleségem védőnő, veszélyforrások közelében dolgozik.
Nagymamám 90 éves elmúlt.
Igyekszünk a helyzethez igazítva megszervezni az életünket.
Egyedül tanulnak otthon a gyerekeink, a nyolcadikos fiam és
a másodikos lányom. Segítünk
nekik, ha szükséges. Most többet vagyunk együtt délutánonként, „kizavarjuk” őket levegőzni a családi házunk udvarára. A
fiam végre ráért kipróbálni a karácsonyra kapott drónját. Több
idő jut a doktori disszertációmra, tanáraimmal online tartom a
kapcsolatot, ami nem szokatlan.
A megszorítások és a szigorítá-

sok csupán kényelmetlenséget
jelentenek. Amit lehetett, eddig is online vagy telefonon intéztem, és ez csak felerősödött.
Nem számítok élelmiszerhiányra, nem tankoltam fel, nem gondolom, hogy annyira elfajulnak
a dolgok.
Kaszás Éva
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Befejeződött
a nyersvaskeverő átépítése
Sikeres, jó együttműködés volt
Jelentős rekonstrukciós
beruházás az ISD Dunaferr
Zrt. Acélművének életében
a nyersvaskeverő átépítése.
Idén a berendezés
leállításával február 21-én
kezdődött meg a munka,
majd az átépítési időszak
végeztével április 3-án indult
a berendezés felfűtésének
első szakasza.
A beruházás végén az átépítésben meghatározó szerepet játszó
szakembereket kértük rövid ös�szegzésre.
Jacek Lukasz főépítésvezető,
Ropczyce Engineering Sp. z o.o.:
– Kilenc éve dolgozom a tavaly
átalakult cégünk jogelőd vállalatánál. Ez idő alatt több nagy projektünk lebonyolításában és irányításában vettem részt, a dunaferres
nyersvaskeverő átépítésén második alkalommal dolgozom. A legtöbb megbízásunk Lengyelország
területén van, főként kemencéket
építünk, de a következő nagy projektünk éppen Franciaországban
lesz majd.
Mintegy negyven lengyel kollégával voltunk jelen most ezen a
beruházáson. A
legutolsó napokat kivéve az időterv szerint tudtunk haladni, de a koronavírusjárvány azért rányomta a bélyegét
most erre a munkára. Az építők
első csoportja még a járvány kitörése előtt érkezett meg, aztán a
váltásként érkező kollégák utazásával már akadtak problémák, és
valószínűleg a hazajutásunk is nehézkesebb lesz egy kicsit. Az átépítés ideje alatt igyekeztünk minél kevesebbet mozogni a városban, csak a legfontosabb bevásárlásokat intéztük, gyakorlatilag egy
önkéntes kijárási tilalmat állítottunk fel. A beruházáson mindenki
maszkot viselt, próbáltunk figyel8

A nyersvaskeverő berendezés elkészült tűzálló falazata

ni a távolságtartásra is, ahol lehetséges volt. Hazaérkezésünk után
az egész építő csapat két hétre karanténba kerül, a cég biztosít egy
elzárt területet erre a célra.
Szeretném megköszönni a
dunaferres kollégáknak az együttműködést, és Cislo Waldemar tolmács munkáját is, aki nagy segítségünkre volt mindvégig a
kommunikációban.
Szikra
Tamás
konverter
üzemvezető:
– A most átépített nyersvas
keverő
produkálta a berendezés fennállásának történetében
egyrészt a leghosszabb kampányidőt, másrészt a legnagyobb
termelési volument. Gyakorlatilag
28 hónapot üzemelt a berendezés
az előző átépítés óta és ez idő alatt
összesen 2 880 000 tonna nyersvasat dolgozott fel a berendezés.

A kampányidő alatt rendszeresen magnezitfelöntést alkalmaztunk a berendezésben, ez nagy valószínűséggel hozzájárult a falazat
megóvásához, ezáltal a kampányidő meghosszabbításához.
Az átépítési folyamat sikeresen, nagyobb problémák nélkül
zajlott le, s bár a járványhelyzet által okozott logisztikai problémák
miatt néhány nappal hosszabb
lett a tervezettnél a teljes átépítési időszak, összességében sikeres beruházásról beszélhetünk. A
külső termelési feltételek alakulása miatt az a menedzsmentdöntés született, hogy a berendezést
a kiszárítási fázist követően egyelőre nem fűtjük fel, a konverter
üzemben további döntésig most
nyersvaskeverő nélküli üzemmódban végezzük az acélgyártást.
Major Ervin üzemviteli és
karbantartásvezető:
– Az átépítés időtartama alatt
minden, előzetesen eltervezett

munkát sikerült elvégeznünk.
Lezajlott az elhasználódott tűzálló falazat kitörése és jó minőségben elkészült az új falazat. A gépészeti munkálatok körében megtörtént az összes acélszerkezet és
a hajtásrendszer átvizsgálása, és
elvégeztük a szükséges javításokat.
Lezajlott a grafitleválasztó rendszer, valamint a
nyersvaskocsi gépészeti és villamos rekonstrukciója is. A villamos területen is
megvolt a komplex átvizsgálás,
ahol szükséges volt, a berendezések cseréit is elvégeztük. Több átépítés óta folyamatos a jó együttműködés a beruházásban partner
társterületekkel, így saját kollégáink mellett a Gyártó Egység szakemberei, az IT Igazgatóság műszerészei, valamint a Duszer Kft.
és a Csúcs-Ép Kft. szakemberei is
kiváló munkát végeztek.

Horváth Zoltán gépészeti
üzemvezető:
– Miután folyamatosan üzemelő berendezésről van szó, a teljes átvizsgálására
csak ilyenkor, átépítés alkalmával van lehetőségünk. A nyersvaskeverő átépítésének szokásos gépészeti felújítási munkálatain felül elvégeztük a
nyersvaskocsipálya felújítását is.
Egy területen műszaki fejlesztést
is végrehajtottunk: az égéslevegőrendszer módosítását végeztük el,
amelynek célja az eddig használt
ventilátorok teljesítményének optimalizálása volt. Az így már négy
ventilátorból álló eszközpark mérési is szabályzási infrastruktúráját is a kor színvonalának megfelelő új rendszerekre cseréltük.
Gráczer
Csaba
villamos
üzemvezető:
– A nyersvas
keverő berendezés
mozgatását
végző valamen�nyi motor felülvizsgálatát és javítását elvégeztük, a hozzájuk tartozó villamos szerelvényekkel
együtt. Megtörtént az elszívó és
porleválasztó rendszer teljes villamos karbantartása is, valamint
a nyersvaskocsi villamos felújítása. A saját létszámunkat a mostani átépítésnél is az Elcomp Bt.
szakemberei segítették ki a legnagyobb létszámigényű munkálatoknál, de hatékony volt az
együttműködés a Gyártó Egység
villamos javító üzemének munkatársaival is.
Dénes László energetikus:
– Az idei átépítés befejeztével április 3-án,
10 óra 45 perckor került sor a
nyervaskeverő felfűtésének kezdetét jelző égőbegyújtásra. Ezt megelőzően átellenőriztük a teljes gázrendszert. A
felfűtés első szakasza ezúttal a keverőtest kiszárítását jelenti, mert
a korábbi átépítésektől eltérően
nem ennek végén, hanem csak egy
későbbi időpontban kerül majd
sor az első nyersvasbeöntésre.

Ez látszik a „kémlelőnyílásban”: a begyújtás pillanata a felfűtés kezdetén

Egy előre meghatározott tüzelési
terv szerint, megadott hődiagram
alapján dolgozunk. Schneider
János és Sárosi Gábor kollégáimmal folyamatos készenléti ügyeletet tartunk ebben az időszakban, hogy probléma esetén azonnal be tudjunk avatkozni a tüzelési folyamatba.
Pomázi Károly műszerész művezető, IT Igazgatóság:
– A nyersvas
keverő beruházáson egy külső vállalkozó cég tervei
alapján a levegőellátás csőrendszerében elhelyezkedő mérőeszközök és szabályozó elemek beépítését koordináltuk és végeztük
kollégáimmal. A levegőrendszernél a műszerterembe ideiglenesen olyan eszközöket építettük
be, melyek biztosítják, hogy a
mérőszakaszba telepített új elemek működőképesek legyenek. A
tervek szerint egy második ütemben az egész régi műszerfalat és
az ott lévő eszközöket egy korszerű, PLC-vezérlésű rendszerbe
fogjuk átültetni.
Csomós Ferenc ügyvezető
igazgató, Duszer Kft.:
– A cégünk idén már harmadik alkalommal vett részt a

nyersvaskeverő átépítésében, ezúttal is acélszerkezeti és gépészeti
munkákat végeztünk. A feladataink minden átépítésnél ugyanazokat a területeket
érintik, de mindig
akadnak új megoldásokat igénylő kihívások. Az idén talán a keverőtest külső takarítása adta a
legtöbb pluszfeladatot, nagyon
sok volt a tapadvány a felületen,
amelynek az eltávolítása kicsit
több időt igényelt a tervezettnél.
A dunaferres kollégákkal és a lengyel fővállalkozóval való együttműködésről egyaránt csak pozitívan tudok nyilatkozni. Az évek
során kialakultak azok a személyes kapcsolatok, amelyek megkönnyítik a hatékony együttműködést. Köszönöm a kollégáimnak, hogy ebben a nehéz helyzetben kitartottak, és sikeresen
végigvittük a munkálatokat.
Mihalik Sándor projektvezető:
– Számomra ez már a tizenegyedik keverőátépítés volt. Az
előttem szóló kollégák részletezték az elvégzett munkálatokat, de
hozzá kell tennem, hogy minden
egyes átépítés más és más problémákat hozhat. Idén több körülmény is nehezítette a munkán-

kat, például az időjárás. Március
23-26-a között szokatlanul hideg volt, a napi átlaghőmérséklet
5 Celsius fok alá
süllyedt, ami nagy
mértékben nehezítette a falazatépítők helyzetét.
Szerencsére a koronavírus-járvány ideje alatt úgy
zajlott le a beruházás, hogy senki sem betegedett meg.
A tűzálló falazat végül problémamentesen, jó minőségben
elkészült. Jelenleg egy szárítási folyamatot végzünk. A tűz
állóanyaggyártó céggel egyeztettünk, s hogy a garanciális feltételek ne változzanak, azt az engedményt kaptuk, hogy a szárítási időszak végétől számított 28
napon belül kell elkezdenünk az
üzembe vételi folyamatot.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért és a sikeres munkáért a külső vállalkozó partnereknek, a
projektszervezet tagjainak, az
Acélmű termlésirányítási csapatának, valamint a Biztonsági
Igazgatóságon Borbély Attilának
és munkatársainak, hogy az anyagok beérkeztetése és a kapukon
történő beléptetések gördülékenyen haladtak.
Sz. I.
2020. április
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Múlt és jövő

Bánkis diákok emlékei
Felkészülés a szakmára, az életre
Alapításának ötvenedik
évfordulóját ünnepli
idén a Dunaújvárosi
Szakképzési
Centrum Bánki Donát
Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája.
Bánkis diáknak lenni mindig is
egyfajta rangot jelentett a városban. Az iskolából kikerülő diákok közül sokan a felsőoktatásban folytatták tanulmányaikat,
de a szerteágazó szakmai ismereteket, a számos színes iskolai
program emlékét, vagy az életre
szóló barátságokat azok is magukkal vitték, akik az érettségi vagy a technikusvizsga megszerzése után elhelyezkedtek
a munkaerőpiacon. Sok-sok
dunaferres kollégánk is bánkis
diák volt, három szakemberrel
idéztük most fel közösen a jubiláló intézményhez kapcsolódó
iskolai emlékeiket.

Vas olvadt
a bucakemencében
Jacsó Rudolf, a PRM
Igazgatóság technológiai osztályának
metallurgiai szakértője szép emlékeket
őriz a középiskolai
évekről:
– 1976-ban kezdtem a Bánkit, ez volt
akkor a második kohász osztály,
kohó- és öntőipari szakra jártam. Olyan iskolába szerettem
volna kerülni, ahol erős a műszaki vonal, először is ezért volt
csábító a Bánki, másodrészt tetszett, hogy érettségit és szakmát
is adott, s mivel sztálinvárosi
születésű vagyok, az is fontos
szempont volt, hogy a városban
maradjak, és ne legyek kollégista. Akkoriban presztízsnek számított, ha valaki bánkis lehetett,
nehéz volt bekerülni. Fiatalok
voltunk, a közösség nagyon
vonzott bennünket és a szabadidőnket is szívesen töltöttük együtt az osztálytársakkal.
10

Jacsó Rudolf bánkis diákként éppen tanul, anyagismeret órára készül

Működött egy iskolarádió, a pincében volt egy klubhelység, ők
szerveztek ott programokat, nekem különösen a disco tetszett,
mert ott lehetett a lányokkal is
ismerkedni. Délutánonként másik osztályokkal bucakemencét
építettünk szakkör keretében,
a természetes huzatú kemencében vasat olvasztottunk. Házi
versenyt
rendeztünk laboratóriumi
kísérletekből, emlékszem, én egyszer
szilárd spirituszt készítettem. Szép emlékként él bennem,
hogy
közösségi
munkában saját magunk építettük az iskola salakos
sportpályáját.
A gyakorlati oktatásunk a
Vasműben volt, engem rögtön
az öntészet fogott meg, láttam,
hogy a formakészítést szinte
művészi szintre is lehet emelni.
A technikusi végzettség elnyeréséhez én precíziós öntészeti
témát választottam, viasz segítségével alkatrészek teljes, tökéletes, méretpontos öntvényeit
készítettem el.
Néhány régi osztálytársam,
akikkel ma is munkakapcsolatban vagyok: Hajnal Attila,
Weisz Ferenc, Simon Attila
és Sebők Csaba. A fiam is a

Bánkiba járt, szintén kohász
szakra, így később is figyelemmel kísértem a bánkis iskolai
életet.
Igazán jó időszak volt az
életemben, jó érzéssel gondolok vissza a bánkis éveimre. Örülök, hogy annak idején ezt az iskolát választottam,
mert az ott megszerzett tudás
megfelelő alapja volt a főiskolai
tanulmányaimnak.

Hófehérke
és a bordó munkásruha
Kun Szilvia, a Hideghengermű üzemgazdasági vezetésének
munkatársa 1984-1988 között
járt a Bánkiba, gépész szakra:

– Mindenképpen szakközépiskolába szerettem volna
menni, a Bánki volt a legszimpatikusabb, és a legjobb barátnőmmel is osztálytársak lettünk. A tanár-diák viszonyról csak jó emlékeim vannak.
Összetartó, jó osztályunk volt,
27-en voltunk, és ebből mindössze ketten lányok. Az osztályfőnökünk nagyon segítőkész volt, szerkezettant tanított nekünk. Emlékszem, az
osztálykirándulások a májusi
érettségi szünetekre estek, és
az egyik túrázás alkalmával valahogy az országhatár közelébe
kerültünk, és még határőrökkel is találkoztunk. Szerettem
a nyelvtanulást is, helyi és megyei orosz versenyen is részt
vettem.
Szakmai gyakorlatunk heti
egyszer volt, először kalapácsot kellett kialakítanunk fúrással, reszeléssel és fűrészeléssel, majd fűrészkeretet, később
nyúlketrec készítése is feladat
volt. A honvédelmi napok során
kötelező volt a futás és a lőtéri
gyakorlat, de én nem szeretem
a fegyvereket, így nem mentem
el rá, ez okozott némi problémát
abban az évben nekem.
Lányként a fiúk között jó viszonyban voltam az osztálytársakkal, bár el kell mondjam,
hogy a fiúk „komoly figyelem-

Kun Szilvia 1987/88-as tanév nyílt napján, Hófehérke szerepében

mel” kísérték a barátkozási kísérleteinket. Negyedikes voltam, amikor a bánkis nyitott napokon eljátszottuk a Hófehérke
és a hét törpe mesedarabot. Én
voltam Hófehérke, a tanáraink
pedig beöltöztek királyfinak és
törpéknek. Reggelente nagy élet
volt a büfében, s mivel mi, vidékiek korán beértünk, általában ott reggeliztem: rántott húsos vagy fasírtos zsemle kakaóval vagy tejjel, ez volt a fő reggeli menü.
Több osztálytársammal ma
is munkakapcsolatban vagyok,
például Bucsi Lászlóval és Ágos
ton Zsolttal. Sajnos, mindeddig csak egyetlen osztálytalálkozónk volt, a tizenöt éves. Jó
érzés volt látni egymást, lenn a
Duna-parton találkoztunk, sokat beszélgettünk.
Szerettem a Bánkiba járni,
jó érzéssel gondolok az ott töltött évekre, és persze imádtam a
bordó munkásruhánkat!

Megtanultunk tanulni
Lukácsi István, az Acélmű gyárvezető-helyettese, termelésvezetője szintén bánkis diák volt.
– 1979-1983 között tanultam a
Bánkiban,
kohász
szakon. A városból nem akartam elmenni és szerettem
volna
szakirányú
végzettséget szerezni, ezért választottam a Bánkit. A felvételi a tanulmányi átlag és egy elbeszélgetés
alapján történt.
Nagyon jó volt a képzésünk,
a természettudományos tárgyakból és a szaktárgyakból
egyaránt olyan tudást szerezhettünk, ami a későbbi tanulmányok során komoly segítséget jelentett, mindemellett
széles körű gyakorlati képzést
is kaptunk. A Bánki jól felszerelt műhellyel rendelkezett,
ahol volt forgácsolási gyakorlat, hegesztés ívvel és lánggal,
metallográfiai gyakorlatot végeztünk, mikroszkópos anyagszerkezeti és mechanikai vizsgálatokkal. Részt vettünk kémiai analitikai laborgyakorlaton,

ahol a kémiai alkotók minőségi és mennyiségi analízisét kellett elvégeznünk. A nyári gyakorlat keretében a Vasműben
a műszerüzemben forgácsolási gyakorlaton vettünk részt, a
kovácsüzemben pedig ácskapcsot kovácsoltunk.
Nem volt könnyű iskola, az
első két évben megizzasztottak
bennünket a tanáraink, de aztán
belerázódtunk a követelményekbe. Jó tanár-diák kapcsolat alakult ki a szakmai tanárokkal.
Elvárás volt, hogy kivegyük
a részünket a tanórán kívüli elfoglaltságokból is. Jelentős
sportélet volt a Bánkiban, elsősorban az atlétika volt népszerű.
Én magasugrásban, távolugrásban, illetve mindenféle rövid- és
középtávfutásban szerepeltem,
a 200 és 400 méteres távok voltak a kedvenceim. Beszereztek
a könyvárba néhány, akkoriban
komolynak számító, félstúdió
minőségű szalagos magnót, a
szünetekben, órák után szabadon be lehetett ülni zenét hallgatni. Népszerűek voltak az iskolában az Országjáró Diákkör
keretében szervezett hétvégi túrák. Minden évben
az egész iskola kivonult Izsák mellé szőlőt szüretelni. Részt
vettünk nyári építőtáborokban is, például a bodajki ifjúsági táborban mi
alakítottuk ki az ottani teniszpályát.
Egykori osztálytársaim közül többekkel ma is rendszeres munkakapcsolatban vagyok: Bálint József, Kelemen
Tibor, Szikra Tamás, Kovács
János, Faragó Tamás és Szakács
Sándor. Osztálytalálkozókat is
szoktunk tartani, változó időszakonként szinte az egész
osztály össze szokott ülni egy
beszélgetésre.
A bánkis évek alatt megtanultuk beosztani az időnket a
sok tanulás és délutáni programok közepette, és megtanultunk tanulni. Felkészítettek
bennünket a szakmai és közösségi életre egyaránt.
Tóth Szilvia

Iskolatörténet
évszámokban
1969:

1973/74:
1974:
1973:
1974/75:
1975/76:

1978/79:
1985/86:

1989/90:
1994:

2004/05:
2007:

2010:
2013:

2015:
2016:

Megkezdi működését az intézmény, II. sz. Gimnázium és Szakközépiskola néven. A gimnáziumi
oktatás mellett gépészeti, acél- és fémszerkezeti,
gépjármű-villamossági műszerész, villanyszerelő és
szabályozástechnikai műszerész képzés is indul.
A korábbi sokirányú profil a középfokú gépész, valamint az acél- és fémszerkezeti szakra szűkül.
Március 15-én az intézmény felveszi a magyar gépészmérnök és feltaláló, Bánki Donát nevét.
Az intézmény a helyi műszaki főiskola gyakorló iskolája lesz.
Elindul az esti-levelező felnőttoktatás.
A Dunai Vasmű vezetőségének kérésére középfokú
kohóipari képzést indít az iskola. A többi szakon a
gyakorlati óraszám növelésével lehetővé válik, hogy
az érettségi bizonyítvány mellett szakmunkás oklevelet is szerezhessenek a tanulók géplakatos, esztergályos és hegesztő szakmákban.
Elindul a szakmunkásképzési célú szakközépiskolai
oktatás.
A mechanikai szakcsoportban acél- és fémszerkezeti, valamint kohóipari technikusképzés kezdődik. Általános gépszerelő- és karbantartó, valamint
fémforgácsoló osztály indul szakmunkásképzési
céllal.
Elindul a fémipari minőségbiztosítás-számítástechnikai, valamint a gépszerelő és karbantartó
technikusképzés is.
Gimnáziumi osztály indul, ahol az általános képzés mellett tömegkommunikációs és informatikai
ismereteket szerezhetnek a tanulók. 1999 szeptemberétől a tömegkommunikációs fakultációt felváltja
a drámapedagógiai fakultáció.
Az iskola elindítja a nyelvi előkészítő osztályokat a
gimnáziumi és a szakközépiskolai képzésben egyaránt.
Utoljára indulnak a gépésztechnikus és fémipari
anyagtechnikus képzések. 2008-tól csak az új OKJ
szerinti képzések indulnak, gépgyártástechnológiai
technikus és vaskohászati technikus néven.
Új képzéssel bővült az érettségi utáni szakképzés,
CAD-CAM informatikus végzettséget kínál az iskola
Az új kerettantervben a 9. osztályos tanulók három ágazat közül választhatnak: gépészet, kohászat és informatika. Az ötödik év végén a
következő szakképesítéseket szerezhetik meg:
gépgyártástechnológiai technikus, kohászati technikus, CAD-CAM informatikus.
Új helyre, a Dunaújvárosi Egyetem épületébe költözik az iskola.
Szeptember 1-től az intézmény új neve: Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Bánki Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma.
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Aktuális

Tanműhelyfejlesztés: végéhez
közeledik az első ütem
Eszközbeszerzések és infrastruktúra-fejlesztés
Mint arról januári
lapszámunkban már
beszámoltunk, 580 millió
forintos kormányzati
támogatással, 200 millió
forintos vállalati önrésszel
mintegy 780 millió
forintnyi nagyságrendben
valósul meg egy, az Ipar
4.0 kihívásainak való
megfelelést is célzó
fejlesztési program
az ISD DUNAFERR Zrt.
tanműhelyében.
A program keretében
infrastrukturális fejlesztések
és eszközbeszerzések
egyaránt megvalósulnak
a pályázati forrásnak is
köszönhetően.

Popovics László mutatja az új, még becsomagolt FANUC robotcellaegységet. A csúcstechnológiát képviselő berendezés segítségével
a programozást és a robottechnológia alkalmazásával történő
megmunkálást egyaránt gyakorolhatják majd a diákok

eszközök közül megérkezett
már a Fanuc oktató robotcella, a Festo kiberfizikai gyára
és az MPSZ-eszközállomány,
a Weldmatic Kft. által szállított új hegesztőberendezések,
valamint a Fixturlaser diagnosztikai berendezései a hozzájuk tartozó próbapadokkal,
s folyamatban van a további
eszközök beérkeztetése is. A
beruházás a villamos oktatótermek átalakításával folytatódhat a következő ütemben
(hetekben), és aláírás előtt áll
a szerződés a szociális blokk
(mosdók, öltözők, tartózkodóhelyiségek) átépítéséről, felújításáról is.
Sz. I.

A Bosch gyártmányú eszközök a hidraulika szakterületen
segítik a szakképzést

Az elmúlt hónapokban látványos változások történtek a
beruházási területen, mintegy kilencven százalékos készültségi állapotban van a tantermek átalakításának első
üteme, tudtuk meg Popovics
László projektvezetőtől. Az
építészeti munkálatok nagy

része már befejeződött, megújult oktatótermek várják
majd a diákokat és a felnőttképzésben résztvevő hallgatókat egyaránt, ha a koronavírus-járvány miatt elrendelt
digitális oktatási időszak véget
ér, és újra benépesülhet a tanműhely. Az újonnan beszerzett

A munkavégzés fázisában, és elkészült állapotban
az átalakított 13-as terem
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Vizi Gábor
1948-2020

Tisztelt Pénztártagunk!

Méltósággal viselt, hosszan tartó betegség után, életének
72. évében elhunyt Vizi Gábor. Egy sokak által tisztelt dunaferres
szakember, egy kiváló sportember távozott közülünk.
Solton született 1948. augusztus 19-én. Húgával, Zsuzsával egyszerű munkáscsaládban nőttek fel, 1953-ban költözött
a család Dunaújvárosba.
Feleségével, Marikával három gyermekük született. Fiaikat nagy szeretetben nevelték fel, mindig számíthattak édesapjukra, az öt unoka pedig megszépítette a nagyszülők mindennapjait.
Iskoláit Dunaújvárosban végezte. Villamos gépszerelő szakmát szerzett, majd a Dunai Vasműben helyezkedett
el. Először a villamosjavító üzemben kapott állást, majd a
Meleghengerműben dolgozott. Az évek alatt folyamatosan
továbbképezte magát, így lehetősége nyílt több munkakörben
is megmutatni szorgalmát, szakmai tudását. Művezetőként
vonult nyugdíjba 2007-ben. Ügyes kezű, precíz, kiváló műszaki érzékkel rendelkező szakember volt, akit kollégái tiszteltek és szerettek, vezetői pedig elismertek.
Vizi Gábor neve eggyé vált a dunaújvárosi kenusporttal.
Kamaszként ismerkedett meg a sportággal, s egy idő után
szép eredményeket ért el a versenyeken, az igazi sikereket
azonban 1978-ban kezdődött edzői pályafutása hozta meg
számára. Csaknem három évtizeden át dolgozott előbb a Dunaújvárosi Kohász, majd a Dunaferr Sportegyesület kötelékében, 2014-től pedig a Rácalmás SE vízisport-szakosztályánál.
Edzőként számos hazai és nemzetközi sportsiker fűződik a
nevéhez, tanítványai országos bajnokságokon, Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon és az olimpián is kiváló
eredményeket értek el. Nagyon tudott küzdeni, lelkesíteni,
büszke volt minden sportolójára. Felelősségteljes, fegyelmezett, mégis megértő, barátságos személyiségével nemcsak
sportolóként, de emberként is követendő példaként állhatott
versenyzői előtt.
Kevés szabadidejében szívesen kertészkedett, kulcsi hétvégi telkén nagy odaadással foglalkozott a szőlővel és a gyümölcsfákkal. Nagyon szeretett utazni, feleségével tagjai voltak a Pentelei Bakancsos Túra csoportnak. Nyugdíjas korában
is új célokat tűzött maga elé. Nemrégiben megvalósította fiatalkori álmát, megtanult gitározni is. Vigyázott az egészségére, erős ember volt, azonban néhány éve szervezetét súlyos
betegség támadta meg. Példás önfegyelemmel viselte a megpróbáltatásokat, optimizmusát a legutolsó időkig megőrizte,
de ezen a versenyen sajnos nem tudott győzedelmeskedni.
Vizi Gábort március 18-án helyezték örök nyugalomra a
dunaújvárosi temetőben.

14

A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár az egészségügyi veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. március 18-tól határozatlan időre felfüggeszti ügyfélszolgálatának nyitva tartását. Telefonon és
e-mail-en az alábbi időpontokban érhetők el munkatársaink: hétfőtől csütörtökig 7:30–15:00, pénteken 7:30–13:00).
Az alábbiakban tájékoztatjuk arról, hogy a Gyöngyház Önkéntes
Nyugdíjpénztárnál történő ügyintézése esetén milyen lehetőségei
vannak a személyes megjelenés helyett.
1. ADATVÁLTOZÁS bejelentése
Amennyiben a pénztárnál nyilvántartott személyes adataiban
változás történt, vagy tagdíjfizetésében tervez változást, úgy azt
a honlapunkról (www.gyongyhaznyp.hu) letölthető Adatváltozás nyomtatvány kitöltését követően – a megváltozott adatot
igazoló okmány másolatával együtt – postán (2400 Dunaújváros, Vasmű út 39. II. 202.), vagy szkennelve üzenetben (kapcsolat@gyongyhaznyp.hu) is megküldheti számunkra.
2. KIFIZETÉSI IGÉNY benyújtása
Amennyiben Önt korábbi személyes megjelenése alkalmával
már azonosítottuk (tényleges tulajdonosi és kiemelt közszereplői
nyilatkozatot tett, valamint személyi igazolványát és lakcímkártyáját lemásoltuk), úgy kifizetési igényét kérjük postán nyújtsa
be címünkre (2400 Dunaújváros, Vasmű út 39. II. 202.). Kér-

Csak óvatosan nyúljunk a nyugdíj-megtakarításhoz!
Senki ne tegye pénzzé meggondolatlanul nyugdíj-megtakarítását
a válsághelyzetben. A nyugdíj-megtakarítások szinte teljes összege tőzsdei részvényekben, befektetési jegyekben, állampapírokban,
kötvényekben áll. Ha a válság közepén Ön úgy dönt, hogy megtakarításának terhére kifizetési igényt nyújt be, vagy netán megszünteti azt, akkor sokkal kedvezőtlenebbül járhat, mintha kivárná a pénzpiaci helyzet rendeződését. Az önkéntes nyugdíjpénztári
megtakarítás hosszú távra szól, az Ön időskori anyagi biztonságát
szolgálja. A pénzpiacok idővel talpra állnak, tapasztalt szakemberek
figyelik a piac minden rezdülését, várva a megfelelő befektetői pillanatot. Gondoljon erre mielőtt dönt!

Mi a helyzet most?
Az elmúlt időszakban minden befektetési osztály negatív teljesítményt nyújtott, így a pénztári portfólióknak mind a részvény-,
mind a kötvénybefektetésekkel veszteségük keletkezett. A piaci
szereplők változatlanul azt találgatják, hogy mikor és milyen feltételek mellett érhet el a piac a mélypontjára. A múltbeli tapasztalatok azt mutatják, hogy minden helyzet más és más. Van, amikor elhúzódva, negyedévek alatt, és van, hogy gyorsan kialakul a
mélypont, melyet gyors emelkedés követ. Egy biztos: a mostani
esés sebességét tekintve extrémnek tekinthető, ilyen gyors, mindenféle előzmény nélküli zuhanásra az elmúlt évtizedekben nem
volt példa. A válságot befektetői szempontból különösen nehézzé teszi a gazdasági egyensúlytalanság, melyet nem is maga a ví-

Munkapszichológia

jük, hogy az igénylőlapot teljes körűen, kék tollal töltsék
ki, 2 tanú aláírásával ellátva.
A levelek pénztárunkhoz
történő eljuttatására használható az ügyfélszolgálat
bejárati ajtaja mellett a falon
található postaláda, melyet
naponta ürítünk. Minden
papíralapon beküldött dokumentumot Pénztárunk 24
órás karanténba helyez, és
azt követően dolgozza fel. Az
azonosítás megtörténtéről,
az ügyintézés menetéről, a
szükséges dokumentumokról kollégáink telefonon tájékoztatják Önt (+36 25/500
657, +36 25/500 658).
Forduljon hozzánk e-mail (kapcsolat@gyongyhaznyp.hu) elérhetőségünkön keresztül kérésével, és felvesszük Önnel a
kapcsolatot!
Gyöngyház Önkéntes
Nyugdíjpénztár

rus okoz, hanem a terjedésének
megfékezésére hozott korlátozó intézkedések. Ezen korlátozások katasztrofális gazdasági
hatásait pedig külső ösztönző
lépésekkel próbálják ellensúlyozni. Tehát mind a gazdaságra ható negatív, mind a pozitív
tényezők nem előre kiszámítható közgazdasági folyamatok
eredményei, hanem vezetők/
testületek/kormányok egyedi –
sok esetben rögtönzött – intézkedései. Ezért ebben a környezetben előre jelezni bármilyen
folyamatot nagyon nehéz. Az
első negyedév erősen negatív
hozama után a következő negyedévekben folyamatosan javuló teljesítményre számítanak
a befektetők, jelenlegi várakozások alapján az év vége lényegesen jobban alakulhat.
Gyöngyház Önkéntes
Nyugdíjpénztár

A koronavírusszorongás ellenszerei
Aktív megküzdési stratégiák
A koronavírus
felbukkanása a
világban átrajzolta
hétköznapjainkat,
lelkiállapotunkat is.
Az ELTE Boldogságkutató
csoportja a közelmúltban
ismertette a 2016 óta
folyó hazai vizsgálataik
eredményeit, amelyek
egészen a tavalyi esztendő
elejéig javulásokról adtak
számot.
A 2019. áprilistól 2020. március
10-ig tartó időszak azonban
már stagnálást mutat, s az
pedig, hogy mi következik, már
sejthető. A megyei jogú váro
sokat összehasonlítva, Székesfehérvár lakossága bizonyult
a legboldogabbnak, s ha erről az a gondolatunk támadna,
hogy nosza, költözzünk oda,
az momentán nem időszerű. A
választ, ugye mindenki tudja:
maradj otthon! Komolyra fordítva a szót, a kutatásvezető azt
is elmondta, hogy ha ezekben a
nehéz időkben valaki flow-tevékenységet végez, vagyis olyan
dologgal foglalja el magát, amiben úgy el tud merülni, hogy
közben még az idő múlását sem
érzékeli, az a személy az immunrendszerét erősíti. Márpedig nem mindegy, hogy milyen

mentális és fizikai állapotban találkozunk a Covid-19-cel.
Dr. Csernus Imre pszichiáter
is a folyamatos aktivitást ajánlja a koronavírusos depresszió
ellen: elfoglaltságokat kell keresni! Bogár László szociológus
a leglényegesebb kérdésnek azt
tartja, hogy elkerülhető-e a pánik, ami döntően a globális médián múlik. Úgy véli, mint minden nagy dráma, ez is később
„oktatófilm” lesz az emberiség
számára, kérdés, tudunk-e tanulni belőle.
Kríziskommunikációs gyorstippekkel szolgál Nagy Ádám,
a Komm365 blog szerzője,
aki megalkotta 4T modelljét:
Tudatosság – Transzparencia –
Tények – Türelem pillérekkel.
Rengeteg rémhír és téves információ kering az interneten, ennek kivédésére javasolja összeállítani a gyakori kérdések dokumentumot: Hogyan előzhető
meg a betegség? Tényleg segít,
ha maszkot viselek? Mik a tünetek? Hogyan fertőz a vírus? Mi
a teendő, ha felmerül a gyanú,
hogy elkaptam a vírust?
Komplex mentális akciótervet ajánl a Mindset Terápiás &
Tanácsadó Központja. – Amikor
ismeretlen helyzettel állunk
szemben, fokozottan keressük
az információkat. Minden perc-

ben érkezik valami új hír, és minél inkább ezzel foglalkozunk,
annál inkább beszűkül a gondolkodásunk – figyelmeztet a
szorongásunkat felerősítő egyik
veszélyre Helstáb Laura pszichológus. Ugyanakkor hozzáteszi, mennyire fontos a helyzet
reális megítélése: a pozitív torzítások sem segítenek, mert arra
késztetnek, hogy a kockázati tényezőket elbagatellizáljuk, és ne
tartsuk be az óvintézkedéseket.
Alig telt el néhány hónap a
kínai sorozatos megbetegedésekről szóló első hírek megjelenése óta, a kezdeti közönyt,
tájékozatlanságot és optimizmust felváltotta a világjárván�nyá alakulás okozta sokk, az
egyre növekvő aggodalom és
félelem. Hogyan őrizzük meg
ép elménket, teszi fel a kérdést
Nagy Attila Károly újságíró,
aki a „koronás” viccek, mémek
és poénok megjelenésével foglalkozik. A választ többek között Paul Lewis humorkutatótól kapja: „Az emberek általában mindenfélén képesek viccelődni, de amikor a híreket eluralja egy ennyire félelmetes
téma, a viccek kifejezetten annak legyőzésére, elnyomására
szolgálnak.”
Illusztráció: pixabay.com
Szente Tünde
2020. április 15

hírek

Vaskohász Étterem:
csak elvitel és kiszállítás
2020. március 23-tól visszavonásig az Igazgatósági épületben működő Vaskohász Étteremben helyben fogyasztásra
nincs lehetőség! A konyha működik, reggeli- és ebédkiszolgálás van, de kizárólag elvitelre. A
büférészleget 7 és 10 óra között
találják nyitva, az ebédkiszolgálás 10.30 és 14.30 között tör-

ténik. Kérik, hogy a dolgozók
és a vendégek egészségének
megóvása érdekében egy időpontban 4 főnél többen ne tartózkodjanak az étteremben! Az
Igazgatósági épület és a hozzá
tartozó épületrészek kivételével a DUNAFERR területén továbbra is lehetőség van az ételkiszállítás kérésére is.

OMBKE: elhalasztják
a programokat
A kialakult járványhelyzetre és a kormány által
elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az OMBKE
dunaújvárosi
szervezete is bizonytalan időre elhalasztja minden terve-

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

Fontos információk

Üzemi mentők:

4-104
Mobiltelefonról:

06 (20) 883-4-104
Üzemi tűzoltóság:

4-410
Központi diszpécser:

13-11
Biztonsági Igazgatóság
diszpécserközpont:

26-07, 11-79
Tudakozó:
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zett programját. Sajnos,
az országos nagyrendezvények is ilyen sorsra jutnak,
a Bányász-Kohász-Erdész
találkozó várhatóan 2021ben kerül csak megrendezésre.

Véradókat
várnak

Tisztelt Munkavállalók!

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

DUNAFERR
„Foglalkoztatásért”
Acélalapítvány
részére.
Ezzel mindenképpen hasznos célt támogatnak
és segítik az Alapítvány működését is.
Az alapítvány adószáma:

18482753-1-07
Elérhetőségek:
Telefonszám: +36 (25) 581-072
2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
E-mail: info acelalapitvany.hu
www.acelalapitvany.hu

A kialakult járványhelyzetre való tekintettel külsős
helyszíneken, így a DUNAFERR területén sem
tartanak kihelyezett véradásokat.
Azonban a vérre ezekben a hetekben is szüksége
van az egészségügynek, így
az I. sz. Rendelőintézetben
(Vasmű út 10.), a véradóállomáson várják a segíteni szándékozó véradókat.
Április 16-án, 21-én, 23-án
és 30-án 8 és 10 óra között,
április 28-án pedig 13 és 16
óra között lehet vért adni.
A véradókat kérik,
hogy személyi igazolványt
és TAJ-kártyát vigyenek
magukkal.
Kérik, hogy ne jelentkezzen véradásra, ha az
utóbbi 1 hónapban külföldön járt, kimutatták Önnél
a koronavírust, valószínűsítetten vagy igazoltan
fertőzött személlyel került
szoros kapcsolatba, illetve
hirtelen megjelenő, lázzal
járó betegsége volt.
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