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Karácsonyi jutalom

Életmentő készülékek a városban

Az idei, rendkívüli nehézségekkel terhelt évben elvégzett
munka jutalmazásaként decemberben bruttó 100.000 fo
rintot fizet ki az arra jogosult munkavállalóinak az ISD DU
NAFERR Zrt., az ISD Kokszoló Kft., az ISD POWER Kft. és a
Vámügynökség Kft.

A Dózsa György út és a Kőműves utca sarkánál, a Nagypos
ta előtti területre kihelyezték Dunaújváros új defibrillátor
térképét. Így mindenki tájékozódhat arról, hogy pontosan
hol találhatók a városban a készülékek, amelyek használa
tával bárki képes az életmentő elsősegélynyújtásra hirtelen
szívmegállás esetén.

3. oldal

6. oldal

Egy péntek a pácolón

Új USA-EU gazdasági megállapodás

A Hideghengermű pácolósorán két véglet között, tonnákkal
és mikronokkal dolgoznak, szabad szemmel nem látható
egyenetlenségek megszüntetése a kihívás. A zárt rendszerű
technológia célja, hogy az előző fázisban képződött felületi
revétől megtisztítsák a hidegen hengerelt termékeket.

A közelmúltban lezajlott G20-csúcstalálkozón új megállapo
dás született az Egyesült Államok és az Európai Unió között
az egyes acél- és alumíniumtermékeket érintő behozatali vá
mok eltörléséről. A megállapodás az első globális erőfeszítés
az acélgyártás karbonsemlegességének eléréséhez is.

4. oldal

AZ ISD DUNAFERR DUNAI VASMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAPJA

13. oldal

AKTUÁLIS

Vizsgázott a három
irányítási rendszerünk
RÉSZBEN HELYSZÍNI, RÉSZBEN TÁVAUDIT ZAJLOTT

A működési nehézségek
ellenére irányítási
rendszereinket továbbra
is fenn kell tartanunk,
működtetnünk és – mivel
ez szabványkövetelmény –
folyamatosan fejlesztenünk
is kell.
Ezen tevékenység és a folyamatok, valamint az érintett irányítási rendszerek (ISO 9001
– Minőségirányítási Rendszerek, ISO 14001 – Környezetközpontú Irányítási Rendszerek
és ISO 45001 – A Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszere) megfelelő
működtetése
került
megmérettetésre a DNV Business Assurance Magyarország
Kft. által megtartott felügyeleti
audit keretében az ISD DUNAFERR Zrt.-nél és az ISD Power
Kft.-nél, 2021. november 8-11
között.
Bár a tavalyi távaudittal
szemben az idei évre helyszíni
audit volt betervezve, az auditot közvetlen megelőzően mégis módosításra szorult a program. Mivel az egyik auditor
COVID-fertőzés
következtében sajnos karanténba kényszerült, így részben távaudit formájában történt a KIR-rendszer felülvizsgálata egyes területeken.
A mintavétel fő területei az
ISD DUNAFERR Zrt. esetében
az irányítási szakterületek mel2

lett a karbantartási folyamatok (Karbantartási Igazgatóság
szervezete és a Gyártó Egység
üzemei), valamint a szállítási, logisztikai folyamatok (Szállítómű
szervezete) voltak, azon belül
is új területként „vizsgázott” a
DUNAFERR rendszerében a
Kikötő Üzem. Az ISD Power
Kft. tekintetében a központi folyamatokon túl az egyes szolgáltatási folyamatok, illetve az azokat biztosító üzemek működése
került vizsgálatra.
Az audit tapasztalatai alapján elmondható, hogy fokozottabb figyelmet kell szánni az
egyes mérőeszközök, mérőberendezések kalibrálására, pontosságellenőrzésére valamint a
napi használatban lévő gépek,
berendezések biztonsági vizsgálataira, a szükséges oktatások

megtartására, és szabályos dokumentálására. A rendszer fejlődése bár a körülmények hatására kicsit visszafogottabban, de nem állt meg. Ezt bizonyítja a sok pozitív észrevétel,

pl. a t-method szoftver alkalmazása a belső auditok online
kezelésében.
Összességében az audit pozitív tapasztalatokkal, sikeresen
zárult, az auditorok által észlelt

esetleges eltérések javítása megkezdődött, a fejlesztési javaslatok pedig azok értékelését követően kerülnek megvalósításra. Az ISD DUNAFERR Zrt. és
az ISD Power Kft. tehát továbbra is rendelkezik mind a három
irányítási rendszer szerinti érvényes tanúsítással.
Ezúton is köszönet minden
ISD DUNAFERR Zrt.-s és ISD
Power Kft.-s munkavállalónak,
hogy munkájukkal segítették
és segítik a rendszerek eredményes működését.
Szecs Csaba

Tisztelt Munkavállalók,
Tisztelt Kollégáim!

Tisztelt Pénztártagok!
A Gyöngyház Önkéntes
Nyugdíjpénztár 2021. október 14-én megtartotta rendkívüli küldöttközgyűlését.
Az
Igazgatótanács
a
2021/15. számú (2021.05.05.)
határozatában úgy döntött,
hogy a veszélyhelyzet során
a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 502/2020.
(XI.16.)
kormányrendelet
szerint biztosított jogkörével élve, a 2020. évi beszámoló elfogadásáról és az üzleti jelentésről az Ellenőrző
Bizottság támogató véleményének ismeretében dönt.
A Pénztár az Igazga
tó
tanács 2021/21. számú
(2021.05.25.) határozatával a
2020. évi beszámoló elfogadásáról meghozott döntését a
jogszabály által előírt – 2021.
október 15-ei határidőben –
jóváhagyásra a küldöttközgyűlés elé terjesztette, melyet a küldöttek elfogadtak.
A 2020. évi beszámoló meg-

található a Pénztár honlapján
(www.gyongyhaznyp.hu/rólunk/ A pénztár adatai, mutatók – Mérleg, beszámoló).
Az
Igazgatótanács
a
2020/43. számú (2020.11.18.)
határozatában úgy döntött,
hogy a Kormányrendelet
szerint biztosított jogkörével élve, a 2021-2023 évek
tervének elfogadásáról az
Ellenőrző Bizottság támogató véleményének ismeretében dönt.
A rendkívüli küldöttközgyűlés keretében az Igaz
gatótanács a 2020/43. számú (2020.11.18.), és a
2020/50. számú határozattal (2020.12.14.) meghozott döntéseinek jóváhagyását kérte, melyet a küldöttek
megadtak.
A 2022-2024. évek tervének jóváhagyó küldöttközgyűlését 2021. december 16-án tervezi megtartani a Gyöngyház Ön
kéntes
Nyugdíjpénztár, melyre várjuk érdeklődő tagjainkat.

Éljen a lehetőséggel!
Fizessen be 2021. december 31-ig
nyugdíjpénztári egyéni számlájára,
és kérje az adókedvezmény jóváírását!
Az SZJA-törvény értelmében 2021. évre vonatkozó személyijövedelemadó-bevallásban továbbra is érvényesíthető a
20%, max. 150.000 Ft adókedvezmény a Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztárba a pénztártag egyéni számlájára az adóévben befizetett valamennyi összeg után.
Az szja-bevallásban tett rendelkezés alapján a NAV a megjelölt nyugdíjpénztári egyéni számlára fogja átutalni az ös�szeget. Ez azt jelenti, hogy az átutalt adóvisszatérítés összege – költséglevonás nélkül – az Ön pénztári megtakarításait
fogja gyarapítani.
A közleményben kérjük megjeleníteni a pénztártag nevét,
tagsági azonosítóját, illetve, hogy eseti befizetésről van szó.
Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár

Elöljáróban köszönetet mondok minden Munkavállalónak
a rendkívüli nehézségekkel terhelt 2021. évben a vállalatcsoportunkért elvégzett munkájáért, különösen a 2021. II.
félévben elért közös eredményeinkért. A javuló teljesítményünk teremtette meg az alapját annak, hogy döntést hozhassak az alábbiakban részletezett, a munkaviszonyra vonatkozó szabályokról és juttatásokról szóló Munkáltatói
Utasításban szereplő juttatásokon felüli, jutalom kifizetéséről.
Fentiekre tekintettel azt a döntést hoztam, hogy az ISD DUNAFERR Zrt., az ISD Kokszoló Kft., az ISD POWER Kft. és a
Vámügynökség Kft. munkáltatók 2021. december 17-én bruttó 100.000 Ft jutalmat fizetnek ki a munkavállalóiknak.
Azon munkavállalók részesülhetnek ebben a kifizetésben,
akik:
• legalább 2021. július 1-től 2021. december 15-ig – folyamatosan – munkaviszonyban állnak valamelyik fentiekben felsorolt társaságnál (ha a munkavállaló ebben az
időszakban a felsorolt társaságok között munkahelyet változtatott, de a munkaviszonya fennállt valamelyik társaságnál, és az itt felsorolt feltételeknek egyébként megfelel,
a jutalom kifizetésre kerül részére annál a társaságnál,
ahol a kifizetés időpontjában van), és
• 2021-ben nem voltak igazolatlanul távol, és/vagy
• 2021-ben GYES, GYED, vagy CSED miatt távolléten, fizetés nélküli szabadságon nem voltak, és/vagy
• 2021-ben 30 vagy annál több napot egybefüggően fizetés
nélküli szabadságon nem voltak.
Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy amint azt már a 2021.
szeptember 3-án kelt levelemben előre jeleztem, a 2020. évi
pulykapénz negyedik, egyben utolsó részlete szintén 2021.
decemberében kerül kifizetésre. A kifizetés pontos dátuma:
2021. december 17.
Még egyszer köszönöm a munkájukat és továbbra is kérem
konstruktív együttműködésüket.
Dunaújváros, 2021. november 10.
Tisztelettel:

Tankhilevich Evgeny
legfőbb, általános vezérigazgató-helyettes
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Egy péntek délelőtt
a pácolósoron
AMI SZEMMEL NEM LÁTHATÓ

Már nem az alkalmazott
technológiáról, a
berendezésekről
beszélgetünk
Ruff Istvánnal, a
Hideghengermű
pácolóüzemének
vezetőjével, mint korábban,
a majd tíz éve készült
riport alkalmával. Azóta
megszokottá vált a zárt
rendszerű, sósavas
pácolási technológia,
amelynek célja, hogy
az előző fázisban
képződött felületi revétől
megtisztítsák a hidegen
hengerelt termékeket.
Két véglet között, tonnákkal és
mikronokkal dolgoznak, szabad szemmel nem látható, csak
műszerekkel mérhető egyenetlenségek megszüntetése a kihívás.
4

Ha csörög a telefon
Az egykori riport során a kohómérnöki pályáról, annak szerteágazó területeiről váltottunk
szót bővebben. Ez alkalommal
az üzemvezető folyamatosan
csörgő telefonja vonta magára a
figyelmemet:
– Bocsánat,
a fiam volt, csak
felhívott
egy
percre, hogy jól
sikerült a zéhája.
Matematikusnak
tanul Szegeden.
Nem gondolkodtunk budapesti továbbtanuláson, túl nagy
a város, túl nagy a nyüzsgés,
Szeged élhetőbb. Értem én a
felgyorsult világot, használom
is a technológiáit, de nem szeretem, szemléletemben kissé
konzervatív vagyok – jegyezte
meg, majd a szakmájáról folytattuk a szót:

– A munkámban ma már
kevesebb a „mérnökség”, és
több a szervezés, az ügyek intézése, az emberekkel való bánás.
Ez utóbbi már egyre nehezebb.
Korábban működtek az olyan
varázsszavak, mint „kérem”,
„köszönöm”, „legyen szíves”, ma

egyre többször kell más hangnemben megfogalmaznom a
feladatokat, ami nehezemre
esik, mert alapvetően nem az
én stílusom, de sajnos szükség
van rá…
Ismét megcsörrent a telefon. Akaratlanul is hallottam a hegesztőgép meghibásodásáról szóló mondatfoszlányokat, hivatkozásokat és
intézkedéseket.
– Nehéz időket élünk – jegyezte meg Ruff István –, egy
műszak üres. A daruvezetők közül négy nyugdíj mellett dolgozik, kettő most készül nyugdíjba. Más területeken is megfogyatkoztunk, kevés a fiatal,
csak a DUNAFERR-hez igazán
lojális emberek maradtak meg
napjainkra.
Témát váltva mutattam rá
a sarokban falhoz támasztott,
„Október 23-a utca” feliratú
táblára.
– Még egyetemista koromban kaptam a tankörtársaimtól
születésnapomra. Otthon furán
mutatna a szobában, ezért hoztam be ide. Még keresem a helyét – magyarázkodott mosolyogva. Folytattuk volna a beszélgetést a jövőről, a már látható változásokról, de ismét
megszólalt a telefonja. Most az
aktuális sósavbeszerzésről, az
anyag minőségéről tárgyalt.

A sport megtartó ereje
Közben a küszöbön Szulik Ferenc művezető várakozott, aki
szintén riportalanyom volt a tíz
évvel ezelőtti találkozáskor:

– Nagyon péntek van… – jegyezte meg. – Régen találkoztunk, és én készültem. A szüleim
dolgait rendezve, „irattározás”
során kerültek a kezembe azok
az újságcikkek,
amelyekben
a
nevem szerepel.
Édesapám
kivágta, megőrizte
őket.
Aztán az ő telefonja is megcsörrent, milliméterekről, gépbeállításról, hirtelen jött problémáról váltottak szót a vonal másik végén lévő kollégával.
– Hogy bírja a tempót?
– kérdeztem egy alkalmas
pillanatban.
– Úgy, hogy sportolok, ötvenharmadik éve, kilencéves korom
óta. A sporttal tartom karban
magam fizikailag és mentálisan
egyaránt. Futok, kerékpározok,
kettlebell-edzésre járok.
Majd tíz éve még maratonra
készült, sárkányhajózott, teszem
hozzá.
– Életem első és utolsó
maratonját 2015-ben futottam le. Csigolyaproblémák miatt azóta maradtam a tíz kilométeres távnál. Az még jólesik.
A sárkányhajózásnál viszont elfogyott a motiváció, zavart, ha
nem voltunk eredményesek.
Maradt a többi sportág, a fiatalok között.
Ismét megszólalt a telefonja. Megérkezett egy kamion
huszonöt
raklapnyi
kötözőszalaggal. Helyet keresett,
targoncát intézett a rakodáshoz, hogy ne várakoztassa feleslegesen az autót. Nyilvánvalóan
„láb alatt” voltam, de azért elkísért az üzembe. Útközben beugrottunk az irodájába, láthatóan
ritkán tartózkodik itt. A kivágott,
megőrzött újságcikkekre pil
lantottam, közben a közelgő
nyugdíjas évekről, egészségről, a
Veszprémben élő lányáról, unokáiról beszélgettünk.
– A nagy tervem az, ha engedi az erőm, hogy a nyugdíjas éveimben egy hegy lábához
költözünk, és bejárom az összes
túraútvonalat.
Egyetértően hallgattam. A
mozgalmas évek után többen

vágyunk a természet megértő
csendjére…

Ismerős volt a látvány a
pácolósoron, valami mégis furcsa volt. Aztán ráeszméltem: állt
a sor. A vezérlő üvegkalitkában
kis szünetet kaptak a kormányosok. Életük másik, munkahelyen
kívül töltött feléről beszélgettek:
borászatról, házi tojásról, mangalica malacokról.

zött a háznál, növényekkel etetett állatok húsáról, a tyúkok tojásairól. Elmagyarázta, hogy miről ismerhetem fel a piacon az
igazi házi tojást: nincs közöttük
két egyforma, sem színben, sem
formában.
Nyílt az ajtó, és fia, Dallos
Dániel daruvezető lépett a
terembe.
– Igen, itt dolgozik – jegyezte meg az édesapja. – Ha külföldön lenne, sosem látnám az
unokámat...

– Dunavecseiek vagyunk itt
páran, ez egy vecsei műszak –
jegyezte meg Dallos Zoltán kormányos. – Nyolcvankilenctől
dolgozom itt, és ma is azt mondom, inkább ide jövök, mint egy
kis céghez.
Gépi forgácsolónak, esztergályosnak tanult annak idején, de láthatóan jól érti a
pácolósort, jól érzi magát itt.
– Jó ez a munkahely, jó a légkör – fogta rövidre a véleményét, és erről
már nem is ejtett
több szót, az
állattenyésztési szenvedélyéről
folyt a szó. Előkerült a telefonja is, képeket, videókat mutatott papagájokról, kopasz nyakú tyúkokról, mangalicákról, és
az azokból készített, gusztusos
sonkákról.
– Jó kis házi kaját eszünk,
nem a mindennel telerakott
boltit – mondta, majd figyelemre méltó értekezést rögtön-

– Ez volt a vágyam, mindig is
a Vasműben szerettem volna dolgozni – erősítette meg a fiatalember, aki villanyszerelőként végzett, majd kitanulta a
nehézgépkezelést és a daruvezetést is. – A családommal egy utcában lakunk a szüleimmel, de
külön házban. Egy kisfiam van.
Mi is gazdálkodunk, de csak
tyúkokat, csirkéket és nyulakat
tartunk, és besegítek a szüleimnek a mangalicák körül.
Sok férfi között dolgozik Markoticsné Pulai Katalin
tekercsraktáros:
– Amit a fiúk
elvégeznek, azt
én rögzítem a számítógépen.
Itt,
a
pácolósoron
dolgozik a férjem is, csak másik mű
szak
ban. Korábban a bün
te
tés
végrehajtásnál dolgoztam. Egy
ideje már szerettem volna vál-

Dunavecseiek
egy műszakban

tani, négy hónapja adódott a lehetőség. Sokkal jobb ez a munka, és én is dunavecsei vagyok –
tette hozzá mosolyogva, majd a
géphez lépett, neki az álló gépsor
mellett is volt dolga.
Régi ismerősömről, Végh
József kormányosról kiderül,
hogy bár dunaújvárosi, de több
helyen is gazdálkodik. Ő 2008
óta dolgozik a gyárban.
– Halad a
munka, a nehezítő
körülmények között is.
Szeretünk itt dolgozni, ezért megteszünk mindent a környezetünkért is. Saját erőből megszépítettük az üzemcsarnokot, meszeltünk, festettük a gépeket. Fontos,
hogy rendezett környezetben, jó
légkörben dolgozzunk.
Mesélt a műszakban eltöltött évtizedekről, az éjszakázás nehézségeiről, aztán az
örökségből rámaradt szőlőre, majd a szenvedélyévé vált
borászatra terelődött a beszélgetés. Dunaföldváron és
Kisszentmiklóson gazdálkodik,
és persze borospincéje is van.
Szavaiból kiderült: ez a munka
ad örömet a szabadnapjain.
– Én kilógok a sorból, itt lakom a Római körúton – szólalt meg Tari Ferenc regeneráló gépkezelő. Valamikor a
Kokszolóból jött át, az ottani
munkakörülményekhez képest
áldás volt a pácoló. Ennek ellenére már nagyon várja a közelgő nyugdíjazását.
– Hogy mikor megyek?
Minél előbb, amikor csak lehet! A párommal mi neveljük a
most másodikos és harmadikos
unokáimat.
Kevés szóval is megértette velem, hogy nem könnyű feladat, de szépen elrendezik a kicsiket. Ezt kell megoldani, ezt
hozta az élet…
Közben elindult a sor, az ott
dolgozók figyelme már a képernyőkre és a gépekre összpontosult. Megérkezett az első tekercs. Gyorsan elköszöntem, ne
kerülgessenek a hirtelen támadt
sürgés-forgásban.

Kaszás Éva
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Elkészült a város
új defibrillátortérképe
Mint arról az októberi ma
gazinban már beszámol
tunk, a Dózsa György út és
a Kőműves utca sarkánál,
a Nagyposta előtti területre
kihelyezték Dunaújváros új
defibrillátortérképet. A telepí
tési munkálatok „motorjai”
kollégáink, Petrás Gábor (ISD
Power), és Tóth Imre (Hideg
hengermű), a Dunaújvárosi
Labdarúgó Szövetség tiszt
viselői voltak. Ők többeket,
például a Magyar Vöröskereszt
dunaújvárosi területi szerveze
tét, a Magyar Mentőszolgálat
Alapítványt és helyi vállal
kozókat is bevontak a közös
munkába. A térképről mindenki
tájékozódhat arról, hogy pon
tosan hol találhatók a városban
automata defibrillátor készü
lékek, amelyek használatával
gyakorlatilag bárki képes az
életmentő elsősegélynyújtásra
hirtelen szívmegállás esetén.
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Sikeres védelmi
gyakorlat a Kokszolóban
MEGOLDOTTÁK A FELTÉTELEZETT VESZÉLYHELYZETET
Az ISD DUNAFERR
csoport területén
– a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően – rendszeresek a
különböző katasztrófavédelmi
gyakorlatok. A legutóbbi, sikerrel
zárult belső védelmi terv-gyakorlatot
október 22-én tartották
a Kokszolóban.
A vállalatcsoportnál két, felső küszöbértékű veszélyes üzem működik, az ISD Power
Kft. és az ISD Kokszoló Kft. A besorolást
a technológiai folyamatokban előállított
és felhasznált veszélyes anyagok figyelembevételével végzi el a hatóság. Ezekben az
üzemekben évente kell a külső, illetve belső védelmi terv szerinti katasztrófavédelmi
gyakorlatokat tartani, amelyeknek lebonyolítását a Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság iparbiztonsági
szervezetének szakemberei felügyelik.
Maga az ISD DUNAFERR Zrt. pedig
küszöbérték alatti besorolású, az ő
esetében is van éves
gyakorlat-végrehajtási kötelezettség,
csak annak súlyos
kárelhárítási gyakorlat a megnevezése.

Mint azt Szilasi
János, a DUNAFERRVÉD-SZ. létesítményi
tűzoltóság parancsnoka lapunknak elmondta, október 22én a feltételezett veszélyhelyzet szerint a
Kokszoló III-as blokkjánál tönkrement egy
800 mm-es átmérőjű kamragázvezetékbe épített mérőperem. Emiatt pedig szivárogni kezdett és kifújt, majd a vezeték
alatt elhaladó kitoló-

gépen izzó széntől meg is gyulladt a veszélyes kamragáz.
Fontos megjegyezni, hogy az ilyen jellegű gyakorlatoknál elsősorban nem a tűzoltók, hanem az üzem reagálását, védelmi intézkedéseit ellenőrzik és értékelik a hatóság
képviselői. Ebben az esetben a feltételezés szerint egy frisslevegős légzésvédő felszereléssel
ellátott üzemi dolgozó ment fel egy járólépcsőn a műszaki hiba helyéhez, hogy elvégezze az érintett vezeték kizárását, ám az időközben keletkezett szúróláng miatt már nem tudta elhagyni a helyszínt. Az üzemből riasztották a létesítményi tűzoltókat és a dunaferres
mentőszolgálatot, valamint a riasztási láncnak
megfelelően a szomszédos üzemeket is értesítették a veszélyhelyzetről.
Időközben a rendészet munkatársai lezárták a területet, a kiérkezett tűzoltók
hűtő vízsugárral megkezdték a terület hű
tését, a kokszoló szakemberei pedig nitrogén adagolásával a kamragáz hígítását.
Mindeközben az üzem részéről megtörtént
a technológia lassítása. Végül személyi sérülés nélkül sikerült az érintett dolgozót lekísérni a veszélyeztetett területről és közvetlen anyagi kár sem keletkezett. A gyakorlat lezárásaként a helyszínre irányított kokszolós szakemberek azt szimulálták, hogy a
helyszínen légzésvédő felszerelésben kicserélik a problémát okozó mérőperemet.
A hatóság elfogadta, és sikeresként
értékelte a gyakorlat végrehajtását. Szilasi
János elmondta, hogy ezzel a gyakorlattal
az idei évre le is zárult a hatóság által előírt
gyakorlat-sorozat a DUNAFERR-csoport
területén.
Sz. I.

A létesítményi tűzoltóság tűzoltói segítettek a balesetveszély elhárításában, amikor október 21-én egy nagy fa tört „derékba” az Acélmű 1000-es
fürdő épülete előtt. A tűzoltók kidöntötték, majd feldarabolták a veszélyessé vált fát.
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Téglák a múltból
MINDEN DARAB MESÉL VALAMIT
Mindig újra és újra
rácsodálkozom egy-egy
beszélgetés kapcsán,
hogy milyen sokfélék
vagyunk. Mátyás
Zoltánnak, a Kokszoló
villamos üzemvezetőjének
érdekes szenvedélye van:
téglákat gyűjt. Különleges,
bélyegekkel, betűkkel,
számokkal megjelölt
téglákat.
Lelkesen mesél a hobbijáról,
és megtudom, hogy nagylánya
születéséhez kötődik az első,
félretett tégla. Baracson vásároltak egy ingatlant, amit átalakítottak. Bontás közben fordult
ki a falból egy „E” betűvel jelölt
tégla, amit Zoltán megőrzött.
– Azóta jó néhány pecsétes tégla került hozzám, és elkezdtem kutatni a hozzájuk kapcsolódó történeti hátteret is.
Valamikor uradalmak, kastélyok, templomok
építkezései körül működtek
téglaégetők. Mindegyiknek volt
saját pecsétje. Egy beépített tégla mindaddig a helyén marad,
míg áll az épület, nem derül ki
sem a készítőjének, vagy az épület építtetőjének kiléte – fűzött
részletes magyarázatot Mátyás
Zoltán a téglák életéhez.
Megtudtam, hogy minden tégla más-más anyagból készült, ahogyan más
sarat, agyagot használhattak
készítőik. Az Osztrák-Magyar
Monarchia idején szinte minden második településen volt
téglaégető. Baracson három
kastélynak készültek különböző téglák, Dunaföldváron pedig három téglaégető is működött egy időben. Hercegfalván
is működött téglaégető, de az
Esterházyaknak is saját címeres téglákat égettek, Bölcskén
„H” betűvel jelölt földtéglát
gyártottak.
Zoltán érdekességként elmondta, hogy a hegyvidékeken
általában kevés tégla található,
8

Mátyás Zoltán az egyik tárolója előtt

Lelőhely: Fertőd, Esterházy-kasély

arrafelé kőből építkeztek, ritkán
működött téglaégető.
– Miközben a gyűjtemén�nyel foglalkozom, sokat gondolok a téglák készítőire. Ez egy
nehéz munka volt: több tonna anyagot megmozgatva, szabályos téglákat vetve, szárítani, égetni, majd az építkezéshez szállítani – avatott be érdeklődése hátterébe. – A téglán
talált jelzés alapján kutatható
az adott darab a származása,
ezzel a kora, és az épület története is. Nemrégiben kezdtem külön figyelmet fordítani a Monarchia Bélyeges Tégla
Gyűjtők Egyesületének munkájára, a kiadványaikból és a találkozókból számos ismeretet
szerzek.
Miközben képeket mu
tatott a gyönyörű téglákról,
megjegyezte:

– Nem építjük be, hanem
polcokon tároljuk a téglákat.
Mint mások a könyveket,
gondoltam magamban. Végtére
a tégla is könyv annak, aki olvasni tud a fellelés helyéből, a
tégla bélyegéből, színéből, formájából. Aztán azt is megtudtam, mi történik a megtalált
téglákkal:
– Először a szennyeződésektől tisztítom meg a fellelt vagy
kapott téglát. A mechanikus
tisztítást csak nagyon óvatosan
lehet végezni, utána néhány
órát vízben áztatom, majd öt
százalékos háztartási sósavval
lemosom a különböző szennyeződéseket. Ettől a tégla visszakapja az eredeti színét. Mára
több mint 760 tégla található a gyűjteményemben, közülük 430 a különböző jelölésű –
beszélt szenvedéllyel a kincseiről. Megtudtam, számos ritkaságot tudhat magáénak, így a
budapesti Veli Bej fürdő egykori török tégláját, az Esterházyak
címeres tégláját, a római korból állat lábnyomos téglát.
Születésnapjára olyan különle-

ges ajándékokat kap, mint egy
tégla Skóciából, vagy mélynyomatos, érsekségi címeres
XIV. századi tégla egy sziléziai
egyházi téglaégetőből.
– Szeretek a családommal, két lányommal és pedagógus feleségemmel minőségi
időt együtt tölteni. Gyakran kirándulunk, utazunk. A lányaim már tudják, ha apa letér a főútról, akkor kincset talált valahol. Minden alkalommal kerül a
csomagtartómba egy-egy érdekes tégla. Ha meglátok egy házbontást, vagy romos épületet, az
az én terepem, de gyakran találok bolhapiacokon is bélyeges
téglát. Nagy álmom, hogy ha a
lányaim majd felnőttek, levéltárakban, településtörténeti intézményekben kutassam a hozzám került téglák, a belőlük épített házak, a téglaégetők történetét. Addig is a kiállításra alkalmas tárolásukat szeretném
megoldani – beszélt terveiről,
majd képek és történetek kerültek elő, Splittől, Kőszegen át
Békéscsabáig.
K. É.

AKTUÁLIS

Borovszky Ambrus nevét
vette fel a park
EMLÉKEZÉS A HAZAI IPARTÖRTÉNET KIEMELKEDŐ SZEMÉLYISÉGÉRE
Több korábbi sikertelen
kísérlet után, végre
realizálódott a gondolat,
hogy állítsanak
emléket a Dunai Vasmű
beruházás első helybéli
vezérigazgatójának,
Borovszky Ambrusnak.
Szántó Péter önkormányzati képviselő, az MMK egykori
igazgatója kezdeményezése értő
fülekre talált a város alapításának 70. évfordulójához kapcsolódó események sorában, így a
körzetéhez tartozó park, amely
Somogyi József ikonikus Martinász-szobrát övezi, ezután a legendás vezérigazgató nevét viseli.
Az október 18-ai névadó ünnepséget Dunaújváros
Megyei Jogú Város polgár
mestere, Pintér Tamás nyitotta
meg, hangsúlyozva Borovszky
Ambrus vezetői tevékenységének várostörténeti jelentőségét, majd átadta a szót Miskolczi
Miklós írónak, akit személyes
élmények fűztek Borovszky
Ambrushoz:
– Borovszky Ambrus egy
tisztességes ember volt – kezdte ünnepi beszédét városunk
díszpolgára. – Lehet-e manapság nagyobb elismeréssel szólni egy emberről, aki szupervezetőként évtizedekig állt egy
négymilliárdos
beruházás/
építkezés/gyár élén? A kispesti Wekerletelepen ötöd-hatod
magával egy negyvenhat négyzetméteres lakásban töltötte gyerekkorát, és élete végén
Dunaújvárosban is egy negyven
négyzetméteres lakásban érte a
halál. Igaz, volt, amikor négyszobás lakásban élt családjával.
Borovszky Ambrus, akit az
egész gyár és város, ma is „A
Boró”-ként emleget, minden
elismerést megérdemel az utókortól. Most a róla elnevezett

Miskolczi Miklós hangsúlyozta, nincs szó Borovszky Ambrus utólagos
szentté avatásáról, de érdemei elvitathatatlanok

parkot avatjuk, de hogy kerülök én az ünnepség megszólalói közé? Borovszky Ambrussal
1956 januárja óta ismertük
egymást. Pertuban voltunk.
Úgy értem, ő tegezett, én tisztelettel magáztam, és ez a
csendőr-pertu felnőttkoromra
is megmaradt. Megbeszéltük,
hogy egyszer könyvbe írom az
életét. A könyv csak a századik
születésnapjára készült el.
Mi volt sikerének a titka?
Nem volt művelt, sőt, a szó
humán értelmében, műveletlen volt. Nem olvasott, moziba sem járt. De okos volt!
Valahonnan hozta magával
az intelligenciáját. Lényegre
törő, szintetizáló elme volt.

Emberismerő. Mint főnök,
nem hitte el, hogy ő a legokosabb. Nem szédült meg a hatalomtól. Barátságos, de nem barátkozó ember volt. Segített,
de ellenőrizte, hogy kin segítsen. Végül, ami ma ritkaságszámba megy: mint vezetőnek,
volt humora és öniróniája.
Nincs itt szó semmi utólagos fényezésről, szentté avatásról! Boró a szocializmusnak nevezett politikai korszak/rezsim
gyermeke, találmánya, működtetője volt. Szerencsénkre a kevés jobbak közül való. Bár többen lettek volna! A róla szóló
könyvemhez (A Boró – Egy szocialista karrier titkai, 2012 – a
szerk.) hozzászólók közül valaki azt írta: „Borovszky Ambrus
mindenkor(ban), politikai korszakban egyenes derékkal végigsétálhatna a Vasmű úton.”
Az emlékpark átadó ünnepségét Juhos Melinda harmo-

Régi adósságát törlesztette a város a vasmű hőskorának legendás
vezetőjére emlékezve. Az emléktábláról QR-kód olvasására alkalmas
eszközzel életrajzi adatokat is leolvashatunk Borovszky Ambrusról

Borovszky Ambrus ipartörténeti érdeme
A Dunai Vasmű gyártörténetének krónikásai – Zsámbok Elemér ok
leveles kohómérnökkel az élen – abban határozták meg Borovszky
Ambrus város-, egyben ipartörténeti szerepét, hogy Sztálin 1953. évi
halálát követően, a Nagy Imre nevéhez kapcsolható gazdaságpolitikai
változások irányelveit nem egy az egyben követte. A Dunai Vasmű tel
jes vertikumának kiépítését továbbra is fő céljának tekintette, a már
megépült és átadott üzemek, gyártóegységek állagmegóvását szem
előtt tartva kivárt, ugyanis nem tudta elképzelni a beruházások végle
ges leállítását. Amint lehetett, irányításával folytatták a már korábban
megkezdett munkákat. Figyelembe véve az akkori politikai körülmé
nyeket, nem kevés kockázatvállalással képviselte az iparban munkát
találók érdekeit. Az ötvenes években a megélhetés volt a tét az épülő
gyárban a mezőgazdaságból kiszoruló tömegek számára.

nikaművész, valamint a Violin
Alapfokú Művészeti Iskola
tánccsoportjának
fellépése
színesítette, Suplicz Mihály
közreműködésével. Az eseményen jelen volt az özvegy,
Borovszkyné Győr Zsuzsanna.
Borovszky
Ambrus
lánya,
Borovszky Piroska, egészségi állapota miatt távol maradt a
megemlékezésről.
Szente Tünde
2021. november
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Mi mozdítja elő és mi
akadályozza a jó munkát?
AMIKOR A KIVÁLÓSÁG ÉS AZ ETIKA TALÁLKOZIK

„Ahogy nézeteink egybeforrtak és a tervezés haladt előre, eltávolodtunk az »emberi kreativitás« fogalmától és
szóhasználatától, és rátaláltunk
a »jó munka« (good work) fogalomra – amely az egész társadalom számára hasznos
szakmai minőségű munkát jelent. Azt kérdeztük, mi mozdítja elő, és mi akadályozza a
jó munkát?”– írta bevezetőjében a Csíkszentmihályi Mihály-William Damon-Howard

Illusztráció pixabay.com

Amikor a korai 1980-as
években amerikaiakat
arról kérdeztek,
visszavonulnának-e, ha
annyi pénzük lenne, amiből
kényelmesen megélnének,
akkor körülbelül 80%-uk
nemmel válaszolt.
A nyugdíjba vonulást
gyakran mély stressz és
depresszió kíséri.

Gardner szerzőhármas, közösen publikált kötetükben,
melynek címe: Jó munka –
Amikor a kiválóság és az etika
találkozik (Libri, 2016). – „Végül úgy döntöttünk, hogy arra
összpontosítsunk, mit is jelent a »jó munka« végzése –
kiváló minőségű, társadalmilag
felelősségteljes munka egy
folyamatosan változó világban.

Így született meg a »Jó Munka
Projekt« (Good Work Project).
Az emberi lény valójában
kétszeresen programozott arra,
hogy lelki kényszert érezzen a
hasznosságra: egyszer a gének
által, egyszer pedig a társadalmi elvárások kényszere által…
Fajunk nem is maradt volna
fenn, ha nem fejlődött volna ki
a munkára való hajlamunk. Az

emberi közösségek újra és újra
megerősítik ezt a velünk született hajlamot, amikor megszégyenítik és kiközösítik azokat, akik nem járulnak hozzá a
közjóhoz.
A kutatás során alkalmazott interjúkban kérdéseket tettek fel a kiválasztott személyeknek: Jelenleg mi mindent szeretne megvalósítani a munkájában?
Van-e olyan cél a munkájában,
ami értelmet ad a tevékenységének, ami lényeges ahhoz, hogy
a munkáját fontosnak érezze?
Vannak-e olyan specifikus tulajdonságok, amelyek hozzájárulnak
az eredményeihez? Mire a legbüszkébb a munkájában? Melyek
azok az okok, amelyek nehezítik,
hogy elérje a céljait? Milyen munkákat
ösztönöznek/szorítanak
vissza? Mit szeret a munkaterületén? Mit nem szeret?
A vizsgálati eredmények is
alátámasztották feltételezésüket, hogy a jó munkához szükséges, hogy felelősségteljesen gondolkodjunk
tevékenységünkről és annak messzebbre mutató
következményeiről – hogy miközben személyes kapcsolatainkat is építi, munkánk az egész
társadalom hasznára váljon.
Szente Tünde

Boldogság = szubjektív jóllét
AZ ÉLET ÉRTELME
Időszámításunk legutóbbi
500 éve a forradalmak
egészen elképesztő
sorozatának volt tanúja.
Mára a Föld egyetlen
ökológiai és történelmi
szférává egyesült.
A gazdaság exponenciálisan nő,
és az emberiség ma olyan gazdagságnak örvend, amely régen
csak a mesékben létezett. A tudományos és ipari forradalom
az embernek emberfeletti erőt,
és gyakorlatilag végtelen energiát adott.
A társadalmi rend teljesen átalakult, ahogy a politika, a mindennapi élet és az emberi pszichológia is. De vajon boldo10

gabbak is vagyunk? – teszi fel
a kérdést Yuval Noah Harari
SAPIENS, Az emberiség rövid
története című könyvében.
A legtöbb jelenlegi ideológia
és politikai program meglehetősen gyengécske elképzeléseket tartalmaz az emberi boldogság valódi forrásáról. Az utóbbi évtizedekben a biológusok és
a pszichológusok szembenéztek
a kihívással, hogy tudományosan vizsgálják, mi teszi valójában
boldoggá az embereket. A pénz,
a család, a genetika, vagy netán
az erény? A boldogság általánosan elfogadott definíciója: „szubjektív jóllét”. Eszerint a boldogság olyasmi, amit magamban érzek, vagy közvetlen örömérzet,

vagy hosszú távú megelégedettség azzal kapcsolatban, ahogyan
az életem folyik.
Aldous Huxley disztopikus
regényében, a Szép új világban,
amely 1932-ben a nagy világválság idején jelent meg, a boldogság a legfőbb érték, és pszichiátriai drogok helyettesítik a rendőrséget, valamint a szavazást,
mint a politika alapját. Minden
nap minden ember bevesz egy
adag „szómát”, egy szintetikus
drogot, amely boldoggá teszi őt
anélkül, hogy termelékenységének és hatékonyságának ártana.
Az egész bolygót kormányzó világállamot sohasem fenyegeti
háború, forradalom, sztrájk vagy
tüntetés, mivel minden ember a

végletekig elégedett jelenlegi körülményeivel, akármilyenek is
azok. Mindig mindenki boldog –
hát mi rossz lehet ebben?
A tudósok mindössze néhány
éve kezdték el a boldogság történetét kutatni. A legtöbb történelemkönyv a nagy gondolkodók
eszméire, a harcosok bátorságára,
a szentek jóságára és a művészek
kreativitására koncentrál. Sokat
mesélnek társadalmi struktúrák
szövődéséről és felbomlásáról, birodalmak felemelkedéséről és bukásáról, technológiák felfedezéséről és elterjedéséről. Semmit nem
mondanak azonban arról, hogy
mindez hogyan hatott az egyének
boldogságára és szenvedésére.
Sz. T.

AKTUÁLIS

Papírdimenziók
ÉVFORDULÓ IDŐSZAKI JUBILEUMI KIÁLLÍTÁSOKKAL
Időszaki kiállításokkal,
papír- és környezetvédelmi
kiállítással és
konferenciával ünnepelt
az 5 éves Hamburger
Látogatóközpont és
Magyar Papírmúzeum
a 70 éves Dunai Vasmű
szomszédságában,
a 70 éves Dunaújvárosban,
október 20-án.
Ráadásként szolgált M. Sarlós
Erzsébet Papírdimenziók című
jubileumi kiállítása, Trischler
Ferenc ajánlásával, a Papírgyá-

A tárlókban más vasműs történeti kiadványok mellett kiemelt helyet
kapott a Dunaferr Dunai Vasmű Krónika is

Korabeli dokumentumok a város lakóitól

ri út 42-46. számhoz tartozó
épületegyüttesben – szakemberek és városvezetők jelenlétében. Dr. Zilahy Gyula méltatta a
Hamburger Látogatóközpont és
a Magyar Papírmúzeum eddigi
sokrétű tevékenységét.
A kiállítási tárlókból nem hiányoztak a város és a Vasmű
építésének papíralapú dokumentumai, oklevelek, prospektusok,
képeslapok, meghívók, plakátok,
történeti kiadványok: köztük az

első 50 évet feldolgozó Dunaferr
Dunai Vasmű Krónika sem.
Pelbárt Jenő múzeumigazgató
tervei között szerepel a Dunai
Vasmű papíremlékei című kiállítás megrendezése is.
– Néhány éves előkészítő és tervezőmunka után, széleskörű szakmai és társadalmi összefogással, öt évvel ezelőtt létrejött a Hamburger
Látogatóközpont és a Magyar
Papírmúzeum – tájékoztatott
dr. Buncsák Katalin Julianna,
a Magyar Papírmúzeumért
Alapítvány kuratóriumi elnöke. – Így ezer négyzetméteren
sikerült
megnyitni
Európa
egyik legnagyobb papíripari
szakmúzeumát, benne azt a
papír- és víztörténeti állandó
kiállítást, amire a kutatók, elméleti
és gyakorlati szakemberek régóta
vártak. Ötéves működésünk
során tapasztaltuk meg, hogy
mennyi papírtörténeti emléket
őriznek a vállalkozások és magán
személyek, és azt milyen sokan ajánlják fel a kiállítás céljára. Ezúton is köszönünk minden felajánlott papírrelikviát,
amit meg tudunk őrizni az utókor számára.
Kép és szöveg:
Szente Tünde

Elkészült városunk bronz makettje
DUNAÚJVÁROS LEGFONTOSABB ÉPÍTÉSZETI OBJEKTUMAI
A Pintér Lajos tervezte terepasztal számos helyi és térségi vállalkozás, köztük az ISD
DUNAFERR Zrt., valamint
több magánszemély támogatásával valósulhatott meg. Az
október 21-ei Városháza téri

Fotók: Végh Zoltán

A város alapításának
70. évfordulójához
kapcsolódott annak a bronz
makettnek az ünnepélyes
átadása, amely a város
legfontosabb építészeti
objektumait tartalmazza.

átadóünnepségen a vállalatot
Tankhilevich
Evgeny
legfőbb, általános vezérigazgatóhelyettes
képviselte,
aki

többekkel együtt átvehette Pintér Tamás polgármestertől a
támogatást igazoló emléklapot,
valamint emlékérmet.
2021. november 11

TUDOMÁNYFIGYELŐ

Klímacsúcs kérdőjelekkel
BRUTÁLIS ELLENSZÉLBEN PRÓBÁLNAK ELŐRELÉPNI A KLÍMAVÉDELEM ELKÖTELEZETTJEI
Kétkedést tükröző
vélemények és bizakodó
hangok egyaránt kísérték
az ENSZ éghajlatváltozási
keretegyezményének
Glasgow-ban, napjainkban
zajló, 26. ülését.
Bár a közismert klímaaktivista,
Greta Thunberg szerint a politikusok csak úgy tesznek, mintha komolyan érdekelné őket
a jövőnk, és a csúcstalálkozón tapasztalható bizonyos jelekből arra lehet következtetni,
hogy a svéd fiatal nem jár mes�sze az igazságtól, azért legalább
egy, a nagyipari méretű erdőirtás megállításáról hozott, több
mint száz országot tömörítő
egyezmény máris létrejött a felelős termőföldhasználat megvalósulása és a talajerózió vis�szafordítása érdekében.

Mérsékelt elköteleződés
az egyes vezetőhatalmak
részéről
A november 12-én zárult,
mintegy 200 ország részvételével lezajlott eseményt nagy
várakozások előzték meg, különösen a világ tizenkilenc legfejlettebb országát és az EU ál-

Erdőirtás Amazóniában. Serkenti a klímaváltozást és egyre szélsőségesebb
meteorológiai jelenségeket produkál

lam- és kormányfőit tömörítő
G20-csoport nem sokkal korábbi találkozóján elért eredmények tükrében, amelyek a
hőmérséklet-emelkedés megfékezésének kérdésében mutatnak pozitív elmozdulást.
A
római
G20-csúcson
még Oroszország és Kína is

Megállapodtak az erdőirtás beszüntetéséről
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egyetértett, és elfogadta azt,
hogy az iparosodás előtti állapotokhoz képest a XXI. század végéig 1,5 Celsius-fokban
kell maximálni a globális
felmelegedés mértékét, ám a
skóciai klímacsúcson már sem
a messze a legtöbb szén-dioxidot kibocsátó Kína első embere,

Hszi Csin-ping, sem Bolsonaro
brazil elnök, sem Vlagyimir
Putyin nem vett részt. Némileg
megkérdőjelezhető a vezető
hatalmak
képviselőinek
komolysága abból is, hogy például Recep Tayyip Erdogan
török államfő állítólag azért
nem vett részt az eseményen,

mert kevesebb testőrt vihetett
volna, mint az amerikai elnök.
A házigazda Boris Johnsonnak
pedig azért kellett magyarázkodnia, mert magánrepülővel
utazott Skóciából Londonba.
Holott nem ő volt az egyetlen
érzéketlennek látszó vezető, rajta kívül mintegy négyszáz résztvevő érkezett magánrepülővel a
glasgow-i eseményre.

Fokozódó ellenállás
a klímavédelmi
kezdeményezések ellen
Időközben számos olyan dokumentum került nyilvánosságra,
amelyek szerint erőteljes lobbi szerveződik a klímavédelmi
célokkal szemben. Az ENSZ
klímaváltozás ügyében illetékes
kormányközi bizottsága (IPCC)
által írt összefoglalóban nemzeti
kormányok, vállalatok és egyéb
érdekelt felek mintegy 32 ezer
módosítást szerettek volna bejegyeztetni. A legnagyobb szénkitermelő, Ausztrália, valamint
Japán és Szaúd-Arábia töröltetni kívánták azokat az ajánlásokat, amelyek a fosszilis üzemanyagok azonnali kivezetését
sürgetik.
A világ két legnagyobb marhahústermelője, Brazília és
Argentína pedig erősen tiltakozott a jelentéstervezetben szereplő bizonyítékok ellen, melyek
szerint az üvegházhatású gázkibocsátás visszafogása érdekében csökkenteni kell a húsfogyasztást is. Számos, többnyire
közép-európai ország, így a lengyelek, csehek és szlovákok szerint a jelentésnek pozitívabbnak
kellene lennie az atomenergia
szerepét illetően. De vita folyik
arról is, hogy ki és hogyan adjon
évente 100 milliárd dollárt klímavédelmi programokra a legszegényebb országoknak.
Mindeközben az Egyesült
Államok ténykedései is igen ellentmondásosnak tűnnek. Bár
Joe Biden elnök az USA vezető szerepét kidomborítva sürgetett a klímavédelemre, azért
párhuzamosan
megpróbálta
rávenni az OPEC olajtermelőit a kitermelés növelésére, hogy
az amerikai fogyasztók számá-

ra alacsonyan tartsa a benzinárakat. Amellett, hogy az amerikai történelem legnagyobb
szabású klímavédelmi törvénycsomagját terjesztette a kongresszus elé, és büntetné azokat
a cégeket, amelyek nem akarnak áttérni a fosszilisről a megújuló energiahordozók használatára, még az sem biztos, hogy
mindehhez a saját pártjának
teljes támogatását meg tudja
szerezni.

Ellentmondásos
eredmények
A nagy ígérgetés ellenére már
látszik, hogy India a korábban
jelzett 2050 helyett csak 2070-re,
míg Kína és Szaúd-Arábia 2060ra vállal karbonsemlegességet
úgy, hogy utóbbinak például
még nincs terve az olaj kivezetésére. Az elemzők szerint, bár
a világ vezetői tisztában vannak azzal, hogy nagy a baj, ám
mivel mindenkinek megvan a
maga gondja otthon, ezért senki
sem fog a klímacélokat szigorúan betartva, nagyobb horderejű
vállalásokat tenni.
Konkrét eredmény egyelőre csak az erdőirtás megállításáról szóló egyezmény ügyében
született. Eszerint 2030-ig meg
kell állítani, sőt vissza kell fordítani a nagyipari méretű erdőirtást és a vele járó talajerózió folyamatát. A megállapodás – amelyet aláírt többek között Brazília, Oroszország, az
Egyesült Államok, Kanada és
Kína, valamint az Európai Unió
nevében az Európai Bizottság –,
azért is fontos, mert az egyezményhez csatlakozó országokban van a világ egybefüggő, természetes erdőterületeinek 85
százaléka. A megállapodáshoz
kapcsolódva többtucatnyi globális nagyvállalat kötelezettséget vállalt arra, hogy a jövőben
nem finanszíroz olyan beruházásokat és ipari tevékenységeket, amelyek közvetlenül kötődnek az erdőségek kiirtásához.
(Forrás:
ukcop26.org, bigissue.com,
chikansplanet.blog.hu,
hang.hu, portfolio.hu)
Gál László

Új USA-EU gazdasági
megállapodás
AZ EURÓPAI ACÉLIPAR IS PROFITÁL
A TRANSZATLANTI ENYHÜLÉSBŐL
A közelmúltban lezajlott
G20-csúcstalálkozón új
megállapodás született
az Egyesült Államok
és az Európai Unió
között az egyes acél- és
alumíniumtermékekre
bevezetett behozatali
vámok eltörléséről.

arról beszéltek: az egyezmény
nem csupán a kapcsolatokat
javítja, hanem a klímaváltozás
elleni harcot is segíti az acélés alumíniumtermékek gyár
tá
sának visszaszorításával, amelyek
előállítása magas szén-dioxidkibocsátással jár.
„Az Egyesült Államok és az
Európai Unió jelentős áttörést ért
el, amely segít a klímaváltozás egzisztenciális fenyegetésének megoldásában, egyúttal megvédi az
amerikai munkahelyeket és ipart”
- közölte Biden. „Az Egyesült
Államok és az EU közösen halad
a transzatlanti együttműködés új

Az USA előző elnöke, Donald
Trump által három éve, nemzetbiztonsági okokra hivatkozással bevezetett kereskedelmi
korlátozó intézkedések jelentősen lerontották az Egyesült Államok és legfontosabb kereskedelmi partnereinek
viszonyát. Európát többek között
az uniós acél- és
alumíniumtermékekre
bevezetett importvám
érintette fájdalmasan, így természetesen a válaszlépések sem A kapcsolatok normalizálásán túl hitet tettek
maradtak
el; az acél- és alumíniumipar „kizöldítése” mellett is
2018. június 22étől mintegy 2,8 milliárd euró- korszaka felé, ami mindegyik nép
nyi amerikai termékkel szemben előnyére válik most, és úgy hivetett ki védővámot az Euró- szem, a jövőben is.”
A
megállapodás
alappai Unió. Az érintett termékek
között szerepeltek az amerikai ján Amerika biztosítja, hogy
motorkerékpárok, a mogyoró- csak valóban Európában készívaj, a farmer ruházati termékek, tett termékeket enged terülea bourbon whiskey és több száz tére. „Ma megegyeztünk arról,
hogy felfüggesztjük az acélra
más kereskedelmi cikk.
Az új amerikai vezetés által és alumíniumra vonatkozó tamost feloldódni látszanak az elő- rifákat, és hogy elkezdünk dolző kormányzat által feszültté tett gozni egy új, globális, fennacélegyezményen”
transzatlanti viszonyok, miután a tartható
Rómában október 30-31-én meg- – mondta el von der Leyen.
rendezett G20-csúcstalálkozón új „Ez mérföldkő a megújult EUmegállapodás született az USA Egyesült Államok partnerés az EU között az egyes acél- ségben, egyben az első gloés alumíniumtermékekre beve- bális erőfeszítés az acélterzetett behozatali vámok eltör- melés és -kereskedelem szén
léséről. Joe Biden amerikai ál- semlegességének eléréséhez.”
(Forrás:
lamfő és az Európai Bizottság
hu.euronews.com, mfor.hu)
elnöke, Ursula von der Leyen
közös
sajtótájékoztatójukon
G. L.
2021. november 13
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Jókedvű mozgás, együtt,
a szabadban
III. RÁCALMÁSI SZIGETFUTÁS
Futókkal, nordic walking
botos gyaloglókkal és
bringásokkal népesült be
október 17-én Rácalmáson
a Jankovich-kúria és
a Nagysziget. Már az
előnevezésekkel betelt
a négyszáz fős keret,
ennyien sportoltak együtt
mosolyogva, csodálatos
természeti környezetben,
az egyre népszerűbb
Rácalmási Szigetfutáson.
Már a 2019ben
megrendezett első Szigetfutáson
is
jelentős érdeklődéssel számolhatott a főszervező, dunaferres
kollégánk, Nagy Gábor László, a
Gyártó Egység üzemmérnöke és
felesége, Nagyné Barta Gabriella. A covid-járványhelyzet miatt
tavaly csak virtuális formában
tudták megrendezni a sportos
találkozót, idén azonban újra
élőben találkozhattak a terepfutás szerelmesei és a bringások,
kiegészülve nordic walking gyaloglókkal is. A résztvevők kö14

zül sokan már visszajárnak Rácalmásra, sokakat megfogott a
gyönyörű környezet mellett a jó
hangulat és a csaknem negyven
önkéntes segítővel megerősített
kiváló szervezés. Még az időjárásra sem lehetett panasz: verőfényes őszi napsütés kísérte a
programot.
– A profi és amatőr sportolókra egyaránt gondoltunk, amikor 3 km-től 22 km-ig válogathattak a nevezők a távok közül,
változatos terepen – mondta
el lapunknak Gábor. – Nagyon
örülök, hogy ilyen jelentős volt
az érdeklődés, és szerették a rendezvényünket az idelátogatók.

Ennek érdekében mi is igyekeztünk mindent megtenni, változatos programokkal, több ponton rendelkezésre álló frissítés-

sel, és olyan útvonalkijelöléssel,
hogy mindenki számára élvezetes legyen a választott táv
megtétele. Az egyedi tervezésű befutóérem a rendezvényünk
természetközeliségét szimbolizálja, sorozatnak szánjuk és
minden évben egy-egy olyan állat jelenik meg rajta, „akivel” itt
a Szigeten akár találkozhat is az
ember, ha elindul futni, túrázni. A segítő csapat a családtagjaink és a barátaink köréből került
ki, többükkel évek óta együtt veszünk rész mi is futóversenyeken, ami tapasztalatszerzésnek
is kiváló. Azon dolgozunk, hogy
a Szigetfutás évről évre fejlődjön, mindig valami új elemmel
gazdagodjon.
A
résztvevők
között
dunaferres családokkal is találkozhattunk. Borbély Attila, az
ISD DUNAFERR Zrt. biztonsági és védelmi igazgatója két fiával vett részt a futóversenyen.
– Igazából nálunk egy családi program a hasonló versenyeken való részvétel. Mindhárom
gyerekünk sportol: a legkiseb
fiam triatlonozik, az ikerbátyjai közül egyikük vízilabdázik,
másikukat a küzdősportok ér-

deklik. Mivel az én életemben is meghatározó a rendszeres mozgás és gyakran viszem a
srácokat versenyekre, úgy gondoltam, miért ne fussunk ismét
egy jót közösen? Mindegyik
verseny más és más, és szeretem, hogy általában mindenhol
„fesztiválhangulat” van, mindenki jókedvű. Rácalmás pedig még közel is van, gyönyörű a környezet, kiváló volt a

DUNAFERR-győzelem
a IX. Alcufer Kupán
BRAVÚROSAN JÁTSZOTT A CSAPAT GYIRMÓTON

szervezés, az időjárás is kegyes
volt hozzánk, szóval igazán remek kis nap volt. Itt leszünk jövőre is!
A kísérőprogramok sátrainál ifjú sakkozókkal foglalkozott Kondás László, a
Meleghengermű nyugdíjas hengersori művezetője.

Csodálatos környezetben,
professzionális szervezés
mellett bonyolították
le a közelmúltban
Gyirmóton immár
kilencedik alkalommal
azt a nemzetközi hírű
céges labdarúgótornát,
melyen az ISD
DUNAFERR Zrt. kispályás
labdarúgócsapata is
megmérette magát.
– Nagyon jó kezdeményezés
a Szigetfutás, szívesen segítek
a szervezőknek. A sakk az életem része, huszonhárom évig
rendszeresen oktattam, klubot
vezettem, versenyeket szerveztem a településen élő gyerekeknek. Bár ide elsősorban a futás
miatt jött mindenki, de örülök,
hogy többen leültek sakkozni is.
Akik most belekóstoltak a játékba, a jövőben talán megszeretik
majd!
A 11 km-es nordic walking
gyalogló távot e sorok írója is
teljesítette, a végére kellemesen
elfáradva. S a többi résztvevővel együtt már várja 2022. június 26-át: akkor rendezik meg a
IV. Rácalmási Szigetfutást!
Sz. I.

Az újvárosi fiúk magasra tették a mércét, hiszen a legutóbbi két kiírásban diadalmaskodni tudtak, így titkon most is arra
készültek, hogy újra „meghódítják” Győr-Gyirmótot. A csapatvezető Tóth Imre elmondta,
hogy voltak gondok az összeállításnál, hiszen sérülések, betegségek, munkahelyi és egyéb
elfoglaltságok nehezítették az
ütőképes csapat kialakítását.
Ennek ellenére a fiúk elszántan vetették bele magukat a csatákba, és már az első
csoportmérkőzésen
magabiztos győzelmet arattak a
Szombathelyről érkező MVJ ellen, 7:0-ás eredménnyel. A második találkozón hamar megrezegtették a DUNAFERR há-

lóját az esztergomi Kirchoff
Kft. játékosai, de gyorsan
fordítottak a vasgyáriak, és
meggyőző 5:1-es sikernek

Horváth Csaba edző és Tóth Imre
csapatvezető a trófeákkal

örülhettek a végén. A csoport
legizgalmasabb mérkőzése a
két, addig veretlen favorit, a
K&H Bank és a DUNAFERR
között zajlott, ami a csoport
első helyéről is hivatott volt
dönteni. A bankosok háromszor
is vezettek, de végül egy-egy
pont jutott mindkét gárdának
(3:3), azonban összesítésben –
a több rúgott gólnak köszönhe-

tően – a mieink végeztek a csoport első helyén.
Az egyenes kieséses szakaszban az egyik nagy esélyes házigazda Alcufert búcsúztató Ajka
várta a csapatot. Az egyre jobb
formába lendülő Újváros 3:0-ra
tudott nyerni, így az elődöntőben
folytathatták. Itt a Győr-MosonSopron-Megyei
Rendőr-fő
kapitányság válogatottja nézett
a mieinkkel farkasszemet, de
Horváth Csaba edző játékosait ők sem tudták megállítani (3:0). Következett az Alcufer
Kupa döntője. A GyMSM
Kormányhivatal addig veretlen
gárdája nagyon komoly erőfeszítésre késztette a DUNAFERR-t,
de végül 3:1 arányban a mieink
nyerték meg a mérkőzést és egyúttal a tornát is.
Külön öröm volt, hogy a
dunaferresek gólerős játékosa,
Fischer Zsigmond a gólkirályi
címet is begyűjtötte. Több focirajongó is elkísérte a kispályás
csapatot az Alcufer Kupára, így
a játékosokkal és szakvezetőkkel együtt örülhettek a győzelemnek, és annak, hogy a csapat tovább öregbítette a támogatók és Dunaújváros sportos
hírnevét.
2021. november 15

HÍREK

Véradás
A dunaújvárosi véradás egyik fő bázisa hagyományosan az ISD
DUNAFERR, ahol legközelebb november 25-én az ISD Kokszolóban lehet vért adni, december 2-án az ISD Powernél, december 9-én pedig a Hengerműveknél várják a véradókat. Mindhárom helyszínen 6.30-11.00 óráig lesz lehetőség a véradásra.
A szervezők kérik a véradókat, hogy fényképes igazolványt és
tajkártyát vigyenek magukkal.

Szakestély –
tavaszra halasztva

a tervezett XXVI. Szent Borbála
szakestélyt december 3-án nem
tartja meg. Egyúttal arról is döntöttek, hogy az ikonikus rendezvényt nem törlik, hanem amint
biztonságosabb körülmények között lehetőség nyílik rá, úgy 2022
tavaszán megrendezik.

Az OMBKE dunaújvárosi szervezetének vezetősége november 9-ei ülésén egyhangúlag úgy
döntött, hogy a covid világjárvány negyedik hullámának erősödését jelző, folyamatosan romló
mutatók és a vírushelyzet várható december elejei tetőzése miatt

Tisztelt Olvasóink!
Az igazgatósági épület első emeleti folyosóján található ez a
vitrin, amibe ügyes kezek rendszeresen az aktuális időszakhoz illő
dekorációt készítenek. Volt itt már húsvéti és gyermeknapi díszlet
is, a „paparazzi” fotó elkészültekor pedig halloween-i hangulat
uralkodott a vitrinben. Vajon mit talál ki advent közeledtével a
titokzatos dekoratőr? Kíváncsian várjuk!

FONTOS INFORMÁCIÓK

Üzemi mentők:

4-104

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.

Influenza elleni védőoltás

Mobiltelefonról:

06 (20) 883-4-104
Üzemi tűzoltóság:

4-410

Központi diszpécser:
Biztonsági Igazgatóság
diszpécserközpont:

26-07, 11-79
Tudakozó: 9

Illusztráció pixabay.com

13-11

A 2021/2022-es szezon ingyenes
influenza elleni védőoltása megkezdődött a vállalatnál. November első hetéig összesen 123-an
kérték és kapták meg az oltást,
a további jelentkezők számára
az oltóanyag a szükséges men�nyiségben rendelkezésre áll. A
védőoltások beadása a központi
foglalkozás-egészségügyi rendelőben történik, minden pénteken 8-10 óráig. Előzetes egyeztetés az oltáshoz nem szükséges.
Az oltásra érkezőket kérjük,
hogy viseljenek orrot-szájat fedő
maszkot!
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