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Mobilszolgáltató-váltás  
az ISD DUNAFERR-nél
Az idei év elején a vállalat megversenyeztette a mobilszol-
gáltatókat, azzal a céllal, hogy csökkentse a felmerülő költ-
ségeket. A szolgáltatók közül a Vodafone cég ajánlata volt a 
legkedvezőbb, amely egy magas színvonalú és jól tervezhető 
szolgáltatást biztosít a vállalati mobilfelhasználóknak, és a 
dolgozói flottába belépőknek is kedvező lehetőségeket kínál. 

2. oldal

Akik kiszolgálják a nyersvasgyártást
A vas- és acélgyártás lelke a Nagyolvasztómű, a csapolá-
sokhoz igazítják még a gyárlátogatásokat is, hiszen aki járt 
már ott, annak maradandó élmény a kohóból sisteregve, 
szikrázva, eleven tűzként kizúduló folyékony vas látványa. 
De ki látja a kohót körülölelő csöveket, a kiszolgáló gépeket 
és mellettük a karbantartókat?

4-5. oldal

XLI. Vasas- és Kohásznap
Nosztalgiavasúttal, Tesla-élményvezetéssel, remek gyer-
mekműsorokkal, a színpadon sztárfellépőkkel, elismerések 
átadásával és számos érdekes kísérőprogrammal lezajlott 
a negyvenegyedik Vasas- és Kohásznap Dunaújvárosban. Jó 
időben, jó hangulatban csaknem tízezren töltötték együtt az 
ünnepet kollégáik, családtagjaik körében.

6-11. oldal

Ezer szállal kötődni a gyárhoz
A Vasasnap jó alkalmat kínál arra, hogy „felgombolyítsuk” 
néhány család élettörténetének azon szálait, amelyek a 
gyárhoz kötik az egyes családtagokat. Nagyon sok olyan fa-
mília van a városban, amelyekből generációk követték egy-
más a vasműs munkahelyeken. 

14-18. oldal
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Aktuális

 VállAlATi floTTás csomAg
2018 év elején az ISD Dunaferr Zrt. megversenyeztette a mobilszol-
gáltatókat. A versenyeztetés elsődleges szempontja a hang- és adat-
roaming díjak csökkentése volt. A szolgáltatók közül a Vodafone 
cég ajánlata volt a legkedvezőbb, amely egy magas színvonalú és jól 
tervezhető szolgáltatást biztosít a vállalati mobilfelhasználóknak. 
Így 2018 júniusától az ISD DUNAFERR Zrt. a Vodafone szolgál-
tatót választotta. A szolgáltató-váltás költségmegtakarítással jár a 
vállalat számára. Kevesebb pénzért magasabb szolgáltatást kapunk. 

A szolgáltató-váltás számhordozással történik, szeptem-
ber végi befejezéssel, több ütemben. A koordinálást az IT 
Igazgatóság végzi, a részletekről minden céges telefonnal ren-
delkező kollégával egyeztetünk. 

 Dolgozói floTTás csomAg
A jelenlegi szolgáltatókhoz hasonlóan a Vodafone is létrehozza dol-
gozói flottáját, amelybe szeptembertől lesz lehetőség belépni.

A dunaferres munkavállalók szabadon dönthetnek arról, 
hogy számukra előnyös-e a szolgáltató-váltás. A váltás lebo-
nyolítása a helyi ügyfélszolgálaton történik szintén számhordo-
zással. A Vodafone dolgozói flottában összesen 5 db előfizetés 
lehet egy dunaferres munkavállaló nevén.

A Telenoros családi flotta is változni fog előnyösebb csoma-
gokkal. Részletek a Dunaferr Magazin következő számában.

ISD DUNAFERR Zrt. 
 IT Igazgatóság

Mobilszolgáltató-váltás  
az ISD DUNAFERR-nél

A Vodafone-nál az alábbi dolgozói csomagok közül lehet választani:

Dolgozói csomag  
bruttó árak

Vodafone 1 
Mini

Vodafone 2 Vodafone 3 Vodafone 4 
Belföldi korlátlan

Percdíj hálózaton belül 0 ft 0,00 ft 0,00 ft korlátlan

Percdíj más hálózatba 8,89 ft 9,00 ft 8,00 ft korlátlan

sms hálózaton belül 19,05 ft 19,05 ft 19,05 ft 19,05 ft

sms más hálózatba 19,05 19,05 ft 19,05 ft 19,05 ft

megjegyzés 40 db sms vodafone 
irányba díjmentes — — —

Előfizetési díj** 1 460,92 ft 1 990,00 ft 3 490,00 ft 5 490,00 ft

lebeszélhető 952,50 ft 100 perc 250 perc korlátlan

megjegyzés 200 mB net 1 gB net * 2 gB net * 5 gB net *

*   Vodafone Social Pass (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest) – nem fogyasztja az adatkeretet,  
      amíg a minimális tarifában foglalt vagy vásárolt adat rendelkezésre áll.
** A Vodafone előfizetési díjak tartalmazzák az E-pack kedvezményt, amely 500 Ft. 
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A Meleghengerműben az 
utóbbi hetekben újabb 
lépésekkel haladtak 
előre a szakemberek a ii. 
számú csévélőberendezés 
beüzemelésével. Június 
21-én készült el az első 
olyan tekercs, amely már 
készárunak minősíthető.

Mint az Lontai Attila gyárve-
zető tájékoztatásából kiderült, 
bár folyamatosan dolgoznak a 
szakemberek a beállítások fino-
mításain, még sok teendő van 
hátra addig, míg elmondhat-
ják, hogy üzemszerűen, normál 
módon termel a berendezés.  
A beállítási, összehangolási 
problémák általában a csévé-
lési folyamat kezdő- és vég-
pontján jelentkeznek, de most 
már eljutottak oda a kollégák, 
hogy a teljes folyamatot, tehát 
a felcserélt tekercs kiszerelését 
is el tudják végezni automati-
kus üzemmódban. Többször 
elhangzott már, hogy a legtöbb 
probléma abból adódik, hogy 
tíz év eltelt a beruházás eredeti 
kezdési időpontja óta, az állás-
idő pedig több ponton is „nyo-
mot hagyott” a berendezésen. 
Így például az akkor leszállított, 
motorokat szabályzó hardvert 

több esetben nem tudja kezelni 
a jelenlegi szoftver, tehát kom-
patibilitási problémák vannak, 
amelyek megoldásán folyama-
tosan dolgoznak a gyártócég és 
a DUNAFERR szakemberei is. 
Továbbra is „küzdenek” még 
a hidraulika-rendszerrel, itt a 
kötések szerelésének minősége 
nem igazán jó. 

 A próbák jelenlegi stádiu-
mában 4 mm vastagság fölötti 
lemezt nem csévélnek, csak 
ennél vékonyabb, lágyacél 
alapanyagot, mivel ezek a leg-

könnyebben kezelhetőek a kü-
lönböző beállítások, módosí-
tások szempontjából. Jelenleg 
a csévélés és a kiszerelés már 
normál automata módban 

működik. Folyamatban van-
nak az I-es és II-es csévélők, 
valamint a kötözőgép közöt-
ti anyagszállításokat végző 
transzferkocsi beállításainak 
finomításai is. Dolgoznak  az 
úgynevezett „jump control” 
folyamat szabályozásán is, 
ami azt biztosítja, hogy a te-
kercs felületén ne alakuljon ki 
a dobszegmensekből adódó 
benyomódás, tehát a behúzó-
görgők pulzálásának hatását 
ellensúlyozza a készterméken. 

 Amennyiben ezekkel a 
beállításokkal elkészülnek, 
akkor tudják elkezdeni a pró-
bákat a nagyobb lemezvastag-
ságú és szilárdságú tekercsek-
kel. Július 25-én áll meg nagy-
javításra a Meleghengermű, 
így az addig sorra nem kerülő 
szabályozási feladatokat csak 
a nagyjavítás befejezését kö-
vetően lehet majd folytatni. 
A gyárvezető meglátása sze-
rint augusztus második felé-

ben, szeptember első felében 
kezdődhetnek meg a próbák 
vastagabb és nagyobb szilárd-
ságú anyagokkal is. 

Sz. I.

Folyamatosan haladnak  
a finomhangolásokkal 

 HéTről HéTrE JoBBAN „összEáll” Az úJ cséVélő

Dr. Vizi gábor, a Beruházási Igazgatóság szakértője  
és Földesi Tamás műszakvezető a berendezés vezérlőhelyiségében

A csévélés folyamata

A felcsévélt tekercs kiszerelése

32018. július



Gyári élet

A vas- és acélgyártás 
lelke a Nagyolvasztómű, 
a csapolásokhoz igazítják 
még a gyárlátogatásokat 
is, hiszen aki járt már ott, 
annak maradandó élmény 
a kohóból sisteregve, 
szikrázva, eleven tűzként 
kizúduló folyékony vas 
látványa. Van valami varázsa 
annak, ahogy a férfiak szelíd 
erővel terelik az élő fémet. 
De ki látja a kohót körülölelő 
csöveket, a kiszolgáló 
gépeket és mellettük a 
karbantartókat? 

A tömörítőtől a kohóig
Évekkel ezelőtt hallottam már a 
nagyolvasztónál dolgozó vizes-
lakatosokról, de elképzelni sem 
tudtam, mi a feladatuk, hogy jön 
a folyékony nyersvashoz a víz.

Meglepett a valóság, amit 
Mérges László, a Nagy ol-
vasztómű gépészeti üzemveze-
tője elém tárt:

– A tömörítőtől a nagyol-
vasztóig körülbelül száz fő fog-

lalkozik karbantartással a nap 
huszonnégy órájában. Vala-
mennyi vasas szakma megta-
lálható itt a lakatostól a forgá-
csolón át a hegesztőig. Speciális 
ismereteket kíván a területünk, 
érteni és ismerni kell a kohá-
szati technológiát, amelynek 
a gépeit, berendezéseit kar-
bantartjuk. Példaként említve, 
a nagyolvasztó dugaszoló- il-
letve bontógépeinek elődjeit 
a bányászatban használták, 
másfajta villamos és pneuma-
tikai megoldásokkal. Fontos 

a helyismeret, tudnunk kell, 
hogy mikor mihez nyúlhatunk 
hozzá. Gondoljon csak a gáz-
kapcsolatokra a gázrendszeres 
munkáknál. Gyakornokként én 
is lerajzoltam a nyomvonalter-
vet, hogy mi hová csatlakozik…

Szó esett közben több mű-
helyről, mint ügyeleti, csöves, 
tömörítői, bunkersori, kohó-
gép. Nyilvánvaló volt számom-
ra, hogy László valamennyiben 
otthonosan mozog, ismerve a 
munkákat, a gépeket és az oda 
tartozó embereket. Mondhatni, 
volt ideje megtanulni, hiszen 
húsz éve, ’98-ban kezdett itt 
üzemmérnökként. Érdekelt, 
hogyan talál egy friss diplomás 
fiatalember a vasműre, és ben-
ne pont a pornak legkitettebb 
műhelyekre?

– Édesapám itt dolgozott. 
Főiskolásként szerződtem a 
vállalattal, így egyenes út veze-
tett ide. Minden területen meg-
fordultam, vezetőként is. Az 
első években épületgépészetet 
tanultam a Budapesti Műszaki 
Egyetemen, majd letettem az 
engedélyköteles tervezői tevé-
kenységekhez szükséges vizs-
gákat is. Igazából szerettem 
volna megismerni a főiskolán 
és az egyetemen tanultakat 
a maguk fizikai valóságában, 

kézzel is érinteni a rajzokon 
látottakat. Fontos számomra a 
több lábon állás. Mindent ösz-
szevetve, vonzott a változatos-
ság, hát itt ragadtam… 

Családról, szabadidős elfog-
laltságról, sportról folytattuk a 
beszélgetést:

– Azt írja meg, hogy más-
fél éves a gyönyörű kisfiam. 
Izmosabb mint én, beszél, irá-
nyít, jön-megy – tette hozzá, 
miközben elindultunk a műhe-
lyek felé.

„Csövesek”
– A műszakos vizeslakatosok 
taroznak hozzám. Vizes is meg 
lakatos is, szóval csövesek – ma-
gyarázta mosolyogva a szakmai 
jelöléseket Balogh Zoltán, az 
energetikai csoport vezetője –, 
persze vannak közöttük hidrau-
likus lakatosok is – fordította ko-
molyra a szót.

A csoport feladata töb-
bek között a kohó víz-, gáz-, 
gőz- és levegőhálózatának 

karbantartása, a technológia 
kiszolgálása. Minden csapo-
lásnál a vizeslakatosok kezelik 
a bontógépet, segítik a kohá-
szok munkáját. A nappalos 
csapat tízfős, mellettük mű-
szakonként hárman-hárman 
dolgoznak a hibák elhárításán. 
Egyedül senki nem mehet a 
kohótestre, csak párban dol-
gozhatnak. A gázveszélyt jelzi 
az egyedi szén-monoxid-érzé-
kelő műszer, amit mindenki a 
munkaruháján hord. Tudtam 
Balogh Zoltánról, valamikor 
az üzemfenntartásnál kezdett. 
Érdekelt, hogyan került a nagy-
olvasztóhoz, és főként, mi tart-
ja itt tűzben, gázban, porban. 
Napra pontosan jelölte meg a 
kezdetet:

– Első munkahelyem a vas-
mű, ’83 június 28-án léptem 
be gépszerelőnek az üzem-
fenntartáshoz. Szerettem, 
hogy az egész gyár területén 
mindenhová jártunk, változa-
tosak voltak a napok. A kohó-
hoz ’94-ben jöttem, átalakult 
az üzemfenntartás, itt adódott 
lehetőség. Igen, van valamiféle 
monotonitás, néhány feladat, 
amit minden nap el kell vé-
gezni, még sincs két egyforma 
műszak. Nagy a terület is, amit 
bejárunk, hisz hozzánk tarto-
zik a vagonbuktató is. Átlagban 
tíz kilométert gyalogolok egy 
műszakban. Van egyfajta va-
rázsereje a kohónak, a tűz, a 
csapolás. Jó a kollektíva, ismer-
jük egymást, tudjuk, ki-kivel 
alkothat jó párt – sorolta talán 
magának is érveit –, a vasgyár 
és benne a kohó mellett. 

Negyvenkilós 
szerszámosláda
A tömörítő gépműhelyében való-
ban képviselteti magát a legtöbb 
vasas szakma. Egy térben láttam 
forgácsoló gépnél dolgozót, né-
hány méterrel távolabb hegesz-
tettek, a terem másik felében 
óriás berendezést szedtek darab-
jaira. Mindenki tette a dolgát.

Külső céggel dolgozott itt 
Osztrocska László lakatos-he-
gesztő, amikor felajánlották 
neki a munkahelyet ’93-ban. 
Akárhogy is, a tömörítő mű-

Műhelyek a kohók  
és a tömörítő árnyékában

 AKiK KiszolgálJáK A NyErsVAsgyárTásT
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helye nem egy fehérpadlós te-
rem. Hogy mit gondolt, amikor 
először meglátta?

– Azt, hogy Úristen, hová 
kerültem? – válaszolt kertelés 
nélkül –, de idővel már nem 

volt olyan rettenetes, azóta is itt 
vagyok. Helyben dolgozhatok, 
a saját ágyamban aludhatok. 
Belülről megismerve elviselhe-
tő az üzem. Áttekinthető a te-
rület, hamar megismertem az 
összes gépet. Az a fontos, hogy 
menjen az üzem, előre megle-
gyen minden alkatrész, csak 
cserélni kelljen, mindig felké-
szüljünk a váratlan feladatokra.

Azt már az üzemvezető fűzte 
hozzá, hogy Osztrocska László 
az egyik legjobb szakemberük. 
Szerelésvezetőként rábízhat-
nak külsős csoportokat, és ké-
telkedés nélkül elfogadhatják, 
amit a gépek állapotáról mond. 
A tervszerű karbantartás egyik 
„oszlopa” ő az üzemben.

Megkérdeztem, ha újra-
kezdhetné, a vasmű egyik leg-
porosabb, legzajosabb zugát 
választaná újra?

– Szegény családból jöt-
tem, a szakmunkásvizsga után 

dolgoznom kellett. A munka 
mellett már nem volt kedvem 
tanulni. Itt megbecsülnek, még 
ha kinyilvánítom is a vélemé-
nyem. Nem szeretem, ha félre-
beszélnek. Néha fáj az igazság, 
de fontos – foglalta össze el vi-
lágnézete alapjait. 

Kikerülhetetlen téma volt a 
család, az augusztusban kétéves 
ikerlány unokák, a hobbikert, 
a hegyekben tett kirándulások, 
a téli fürdőlátogatások. Végül 
szóba került az odébb csúszott 
nyugdíj is. Most még bírják, de 
hatvan felett ki fog majd meleg-
ben-porban negyvenkilós szer-
számosládával lépcsőket járni?

Magamban válaszoltam: ta-
lán lesznek erre tévedt fiatalok, 
és itt is maradnak… 

A fiatalabb kollégák közé 
tartozik Szabó József lakatos-
hegesztő, akinek eredeti szak-
mája halász, haltenyésztő. 

– Szerettem volna ter-
mészetközelben lenni, ezért 
tanultam halásznak, de meg-
szűntek a szakmámban a mun-
kahelyek. A vasgyár mindig is 
érdekelt, ide mindig kerestek 
segédmunkásokat. Sikerült 

bekerülnöm tizenhárom éve. 
Több üzemben dolgoztam 
mint kölcsönzött munkaerő, 
közben megszereztem a gép-
lakatos szakmát. Teljesen új a 
nagyolvasztóhoz tartozó kar-
bantartás, változatos, speciális 
tudást ad. Sokat tanultam itt. 
Korábban is vasműs terüle-
ten dolgoztam, és a hajtómű 
az mindenütt hajtómű. Ezzel 
együtt szükséges a helyisme-
ret. Nem tévedek el két és fél év 
után, de még tanulok – foglalta 
össze történetét, majd hozzá-
tette még, hogy hosszú távra 
tervez. 

Hová lettek a folyók, náda-
sok, halak?  Hangot sem adtam 
gondolataimnak, mégis előke-
rültek a karácsonyi halászlé-
hez horgászott halak, a vizek 
mellett töltött szabadnapok, és 
még egy érv a vasmű mellett:

– A lakhelyemen dolgozom, 
nem kell utazgatni, máshová 
bejárni a családtól.

Mérlegkocsi-javító
A nagyolvasztó tövébe vitt Mér-
ges László, a műhelybe, ahová 
sínek vezetnek a bunkersorról. A 
fekete-szürke környezetben egy 
eltévedt magból nőtt facsemete 
jelezte, hogy itt is teret követel 
magának az Élet. 

Fiatalember fogott velem 
kezet, Heftner Zoltán lakatos-
hegesztő. Kacskaringós utakon 
talált ide:

– Iskola után divat volt kül-
földön próbálkozni, fiatalság, 
bolondság! Apukám autószere-
lő, gyerekként ott voltam mel-
lette a műhelyben. Ez a szak-
ma „esett a kezemre”, ehhez 
értek. Mindenképp fémiparral 
akartam foglalkozni, ehhez 
van tehetségem. Egy ismerős 
szólt, amikor volt felvétel itt. 
Koszosnak koszos, de igaz-
ság szerint nem rossz. Egyszer 
megpróbáltam másik cégnél, 
de egy hónap után „elmene-
kültem”. Szerencsére visszake-
rülhettem ide. Mérlegkocsikat 
javítunk, kettő mindig üzemel, 
kettő vár tartalékban. Sínen 
mozognak és szedik össze 
a nagyolvasztóba betölten-
dő anyagokat a bunkersoron 
– magyarázta.

– Jó a kollektíva, meg tudjuk 
beszélni a munkát a kohászok-
kal, villamos szakemberekkel. 
Józsi bá’ – utalt idősebb mun-
katársára – segít kiigazodni, ha 
valami meglepetés ér a gépen. 
Megszerettem a bunkersort, 
négy-öt fővel olyan, mint egy 
kis család. Állandó nappalos 
vagyok, jut elegendő időm a 
saját családomra is. Elárulta, 
hogy július 21-én lesz az eskü-
vőjük, egy éve szervezik már. 

Régóta együtt vannak, kisfia 
három-. kislánya másfél éves.

– A párom célozgatott rá, 
hogy milyen szép lenne meny-
asszonyi ruhában, én értet-
tem a szóból és megkértem a 
kezét…

A visszaúton azon gondol-
kodom, hogy nyilván adódnak 
hidegebb, nyűgösebb napok, 
amikor a csavarok elgurulnak, 
a villáskulcs nem akarja az 
igazságot, de most nem a láto-
gatóknak szólt az itt dolgozók 
derűje. Elhittem nekik, hogy jó 
ez a hely…

Kaszás Éva
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több mint tízezren vettek 
részt a negyvenegyedik 
Vasas- és kohásznapon 
július 13-án. Az isD 
DuNAFerr rendezvényére 
a vasmű munkavállalói 
és családtagjaik mellett 
sokan kilátogatottak 
Dunaújvárosból és a 
környező településekről is. 

A fesztiválhangulat mellett a 
rendezvény a hagyományőrzés 

és a modern technológiák jegyé-
ben zajlott: jól megfért egymás 
mellett a MÁV nosztalgiagőzö-
se és a Tesla élményvezetés, a 
kézműves játszóház és a high-
tech innovációs sátor. Az külön 
öröm, hogy a látogatók között 
több száz gyermek is volt, akik 
közül szüleik kíséretében sokan 
részt vettek például a gyárláto-
gatásokon. Minden bizonnyal 
meghatározó élmény lehetett 
számukra az első találkozás 

a hatalmas berendezésekkel 
és gépekkel, valamint az acél-
ipar különleges hangulatával. 
Remélhetőleg többen lesznek 
köztük olyanok, akik később va-
lamilyen szakmával a kezükben 
térnek vissza a gyárba, hiszen 
nagyon fontos a szakmai után-
pótlás.

A XLI. Vasas- és Kohásznap 
ünnepélyes megnyitóján részt 
vett Tankhilevich Evgeny 
cégvezető, dr. Pesti Imre, 

a Fidesz regionális politi-
kai pártigazgatója, ország-
gyűlési képviselő, a Magyar 
Nemzeti Hungarikumok és 
Értékek Szövetségének el-
nöke, dr. Sevcsik Mónika, 
a vállalat RMS és HR igaz-
gatója, valamint Mucsi 
Zoltán, a Dunaferr DV Vasas 
Szakszervezeti Szövetség el-
nöke és Oláh István, a Duna-
ferr Ifjúsági Szervezet elnöke 
is. Az ISD DUNAFERR Zrt. 
névadó főtámogatója a Duna-
ferr Sportegyesületnek, így 
hagyományteremtő szándék-
kal két ígéretes pályafutás 
kezdetén álló sportolót is kö-
szöntöttek a színpadon: Ko
vács Zsófia magyar bajnok, 
riói olimpikon tornászt és 
Sallai Sándor országos diák-
olim piai ezüstérmes serdülő 
válogatott birkózót. 

Tankhilevich Evgeny cég-
vezető szokásához híven 

XLI. Vasas- és Kohásznap 
Dunaújvárosban

 HAgyomáNyoK és moDErN TEcHNológiáK 
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idén is magyarul köszöntöt-
te kollégáit és a Vasasnap 
vendégeit. Az acéliparnak 
van múltja, jelene és jövője 
Magyarországon, melyben a 
DUNAFERR és az itt dolgozó 
szakemberek vezető szerepet 
vállalnak – hangsúlyozta a 
cégvezető. Fontos és az egész 
iparág számára bíztató, hogy 
hosszú idő után újra van kor-
mányzati acélipari stratégia a 
szektor támogatására. Szólt 

arról is, hogy a DUNAFERR 
azon kevés helyek egyike a 
világon, ahol büszkén leng 
egymás mellett az orosz és az 
ukrán zászló. Rövid beszéde 
végén külön megköszönte az 
elmúlt időszakban nyújtott 
teljesítményét valamennyi 
dunaferres munkavállalónak. 
Dr. Pesti Imre köszöntőjé-
ben úgy fogalmazott, hogy a 
DUNAFERR jó példája annak, 
hogy a hagyományos értékek 
és a modern világ innovációi 
tökéletesen kiegészítik egy-
mást ebben a hatalmas erőt 
jelentő ipari környezetben.

Az időponthoz hűen – 13-a 
lévén – tizenhárom olyan kol-

légát köszöntöttek a színpa-
don, akik kimagasló, egyben 
példamutató, eredményes tel-
jesítményt nyújtanak munka-
helyükön, jó hozzáállásukkal 
segítik a vállalati célok eléré-
sét. A jutalmazott munkavál-
lalóknak az őket az elisme-
résre felterjesztő munkahelyi 

vezetőik adták át a jutalma-
kat. Az ISD DUNAFERR Zrt. 
dolgozói közül elismerő ok-
levelet és pénzjutalmat ve-
hetett át a Nagyolvasztómű 
főolvasztára, Gincsai László, 
az Acélmű folyamatirányí-
tási öntője, Ádám András, a 

A technika csodái
A high-tech sátorban a legmo-
dernebb ipari berendezésekből 
és alkalmazásokból láthattak 
egy „szeletet” a Vasasnap lá-
togatói. Dr. Horváth Miklós, a 
Dunaújvárosi Egyetem Műsza-
ki Intézetének igazgatója volt a 
helyszínen demonstráló tudo-
mányos csapat vezetője. Vámosi 
Zoltán egyetemi hallgató diák-
társával, Barati Istvánnal együtt 
többet is kutatott-fejlesztett a 
bemutatott szerkezetek közül.

A Siemens gyártmányú 
okosház-vezérlő a családi 
házban, lakásban megta-
lálható elektronikai szerke-
zeteket: világítást, ablakot, 
klímát, hűtőt, redőnyt képes 
számítógép-vezéreltté tenni. 
Mindezt az eszközhöz csa-
tolt mini számítógép vagy 
wifi modul segítségével tudja 
megvalósítani. A kézszkenner 
infrasugarakkal pozícionálja 
be például a hatókörébe bera-
kott emberi kezet, a háttérben 
egy térhálót feszít ki, és ha ez 
a háló megszakad, azt érzéke-
li. Az alkalmazást az egér és a 
billentyűzet kiváltására talál-
ták ki, de leginkább a mozgás-
vezérelt játékoknál alkalmaz-
zák. A szemüveg nélküli 3D 
meg jelenítés lényege, hogy 

speciális prizmák vannak a 
tablet kijelzőjére helyezve, ez-
által a két szembe különböző 
kép jut el, az emberi agy ezt 
átkonvertálja és térhatást ér-
zékel. A Legóból épített, két 
keréken egyensúlyozó szer-
kezet érzékeli az alacsonyabb 
tárgyakat és kisebb lökést ki-
egyenlítve meg tudja tartani 
saját egyensúlyát. A bemuta-
tott típusú 3D nyomtató egy 
maximum 25×25×45 cm-es 
tárgy megalkotására képes, 
a Vasasnapon például kulcs-
tartót lehetett készíteni a gép 
segítségével. 

Sok volt az érdeklődő a sá-
torban, a meleghengerműs 
Csillag Sándor és családja 
többek között a technikai új-
donságok miatt is jött el a ren-
dezvényre. Fiának, Marcellnek 
nagyon tetszett a 3D-s tablet, 
mert szemüveg nélkül is hasz-
nálható, nagyon élvezetes raj-
ta a filmnézés. A hatodikos 
Marcell elképzelhetőnek tartja, 
hogy egyszer majd ő is hason-
ló újdonságokat fog építeni… 
Sándor nagylánya Pécsett épí-
tésznek tanul, a több dimenzi-
ós modellezés a nagyon közeli 
jövőben akár már az ő munka-
eszköze is lehet. T. Sz.

(Folytatás a 8. oldalon.)
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Xli. Vasas- és Kohásznap Dunaújvárosban

Lemezalakítómű hegesztő-
je, Ács József, a Beruházási 
és Karbantartási Igazgatóság 
csoportvezetője, Kalász Ist
ván, a Meleghengermű cso  -
port vezetője, Szabó József, a 
Hideghengermű hengerész 
csoportvezetője, Kassai Zsolt, 
a Fémbevonómű műszak ve-
zetője, Mádl István, a Szál-

lí tómű járműüzemeltetési 
 üz em művezetője, Kiss Tibor, 
a termelésirányítási igazga-
tóhelyettes szervezetéből 
a raktározási és kiszállítási 
üzem raktárkezelője, Szántó 
János, az IT Igazgatóság cso-
portvezetője, Pető László. A 
tagvállalatok munkavállalói 
közül az ISD Kokszoló Kft. 
gázmestere, Mahovics István, 

az ISD Power Kft. karban-
tartó elektrikusa, Markó 
Emil, valamint a Dunaferr 
Vámügynökség Kft. gaz-
dasági vezetője, Bodnárné 
Surányi Gabriella részesült 
az elismerésben. 

A hivatalos programot 
a színpadon az Országos 
Magyar Bányászati és Ko-

hászati Egyesület helyi szer-
vezetének tagjaiból alakult 
kórus előadásában a kohász-
himnusz és az öntésznóta el-
éneklése zárta.

A délután és az este fo-
lyamán gazdag és változa-
tos volt a programkínálat. 
A Holdviola zenekar, majd 
a Mezőkövesdről érkezett 

Tesla élményvezetés
A szervezők két Teslát is „csa-
tasorba” állítottak, hogy a sor-
soláson nyertes, szerencsés 
dunaferresek kipróbálhassák 
ezt a csodajárgányt. A hideg-
hengerműs Horváth József , ki-
szállva a futurisztikus autóból 
így vélekedett:  – Nem éreztem 
még ilyen gyorsulást más au-

tóban, pedig próbáltam már 
jó párat!

– Jöttek a „pillangók” a 
gyomromba! – a kocsiból 
kiszállva hirtelen csak eny-
nyit tudott mondani Gajdos 
Henriett, aki szintén a Hideg-
hengerműben dolgozik. Már 
régóta szeretett volna egy 

olyan gyors autót kipróbálni, 
amely „belenyomja” az ülésbe. 
Úgy tűnik, ez most sikerült… 

E cikk írója maga is kipró-
bálta az élményvezetést, s ha 
őszinte akar lenni az olva-
sókhoz, meg kell mondania, 
hogy elsőre nem merte telje-
sen benyomni a gázpedált. De 
jött az instrukció, hogy tövig 
kell nyomni a pedált, s köz-
ben merev könyökkel erősen 
fogni a kormányt! Így is lett, 
és másodjára már megjött az 
Élmény: beszűkült a tér, a fák 
csak úgy rohantak el mellet-
tünk, a karom izmai megfe-
szültek, a szívverésem szapora 
lett. És utána két órán keresz-
tül csak mosolyogtam!  T. Sz.

Matyó Néptáncegyüttes mű-
sorát követően színpadra 
lépett Fásy Ádám szervezé-
sében és műsorvezetése mel-
lett a magyar könnyűzenei 
szcéna több jeles képviselő-
je, így többek között Bebe, 
Takács Nicolas, Varga Viktor 
és Csepregi Éva, de hallhatta a 
közönség Koltai Róbertet és a 
Bon-Bon együttest is. 

A dunaferres családok 
ünnepén kinyitotta kapu-
it a gyár is: több turnusban 
nosztalgiavasutas és autóbu-
szos gyárlátogatáson vehettek 
részt az érdeklődők százai, a 
Vasmű területén még alkalmi 
„vasútállomás” is várta a láto-
gatókat, térzenével. Az egyik 
legizgalmasabb program idén 

(Folytatás a 7. oldalról.)
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Kényelmes, klímával felszerelt 
buszokra szálltak a Vasasnap 
délelőttjén Dunaújvárosban a 
nosztalgiavonatozást válasz-
tó családok, hogy autópályán 
közlekedve megérkezzenek 
Budapestre, a kelenföldi pálya-
udvarra. A közeli presszóban 
projektor vetítette falra a futball 
világbajnokság emlékezetes gól-
jait, a peronokhoz vezető aluljá-
róban mozgólépcsők segítették 
a vonat elérését. 

Meglepően kicsinek tűnt 
a peron mellett a fényesre 
suvickolt gőzmozdony. Valódi 
szenes kocsit húzott, és lapá-
toltak a masiniszták. Füstölt 
rendesen a kéménye, és han-
gosan füttyögött a kürtje. 
Csak a harmadik kocsi mögé 
kapcsolt dízelgéppel jelezték 
a vasutasok, hogy azért a je-
lenkor technikájában jobban 
bíznak… Szűknek látszott a 
faülésekkel berendezett, ko-
vácsoltvas tartókkal felsze-
relt, rézkilincses, réztáblás, 
rézgombos vagon, de hamar 

helyet találtak maguknak az 
ablakoknál a gyerekek, szülei-
ket egy lépésre maguk mögött 
hagyva.

Szabadságot vett ki erre 
a napra Szanyi Péter, a 
Hideghengermű lakatosa:

–  Átnéztem a programo-
kat, ez tetszett a legjobban. 
Régi vonatot még nem lá-
tott a nyolcadikos Zsófi lá-
nyom, és én is kíváncsi vol-
tam. Gondoltam, 
legyen egy mara-
dandó élményünk. 
Első munkahelyem 
a DUNAFERR, a 
régi Vasasnapokra is 
elmentünk. A fiam 
délután csatlako-
zik majd hozzánk, 
most is ott leszünk 
éjfélig…

Kihajolni ezen a vonaton 
is veszélyes volt, talán ezért 
is ültek felhúzott ablak mellé 
unokáikkal Vitéz Józsefék:

– Pontosan ma kezdtük 
a hosszú szabadot a műsza-

Időutazás gőzmozdonnyal kommal. A FAM-on dol-
gozom harminc éve, jelen-
leg folyamatirányítóként. 
Feleségem a Tesco herceg-
halmi raktárában talált mun-
kát. A lányom a vasműben, 
az étteremnél futár, ma is 
dolgozik, a végállomásnál vár 
bennünket. Ezért is hoztuk mi 
az unokákat, Gabika négy és 
fél éves, Annácska pedig egy. 
A műszakok miatt elég nehéz 
összehozni a családot szabad-
időben, de a mai nap kivétel, 

együtt leszünk.
Nyurga kamasz 

nézelődött izga-
tottan a nyitott 
peron előtt:

– Ez tök jó, 
apa! – szólt hát-
ra. Édesapja, 
Udvardi Tibor a 
Szállítóműnél dol-

gozik. Fel is vetettem neki, 
hogy akkor sokat vonatozhat.

– Nem, nem – tiltakozott – 
a közútiaknál vagyok targon-
cás. Ilyen vonaton még nem 
ültünk. Dáviddal választottuk 
ezt a programot. Nagyon jó, 
nekem is tetszik!

Zakatolt a vonatunk, más-
ként mutatva Budapesttől 
Dunaújvárosig a tájat, mint 
amit az autópályán a száguldás 
látni enged. Meg-megálltunk, 
tolattunk, várakoztunk Tár-
nok on, Pusztaszabolcson. 
Vonatra várók, vasutasok in-
tegettek, telefonnal fényké-
peztek. A dunaújvárosi pálya-
udvaron sokan várták a vona-
tot. Itt a dízelt lekapcsolták, 
a gőzős húzta be a vagonokat 
a gyárba. Elhaladtunk a kon-
verter mellett, a hengermű-
vek mögött, a bugatér szélén, 
és megérkeztünk a végállo-
máshoz, a mechanika mellé. 
Akárcsak évtizedekkel ezelőtt 
az első gyárépítők…  

K. É.              

a Tesla élményvezetés volt. 50 
szerencsés kolléga próbálhat-
ta ki a tűzpiros Tesla Model S 
P90D csodajárgányt, pár per-
ces „adrenalinos” gyorsulásra a 
gyári főúton. 

A Dunaújvárosi Egyetem 
innovatív technológiákat be-
mutató sátrában olyan külön-
legességeket láthattak, mint 
például a levitáció folyékony 
nitrogén segítségével, a Lego-
robot, a 3D-nyomtatás vagy 
a hegesztőszimulátor. A vir-
tuális valóság-sátorban VR-
szemüvegeket próbálhattak ki 
a Vasasnap vendégei, de nagy 
siker volt idén is a greenbox-
technológiával történő fény-
képezkedés és a nosztalgia-
fotózás is. Sok-sok kaland 
várt a legkisebbekre is: Vitéz 
László bábszínháza, szabadté-
ri ügyességi és logikai játékok 
sokasága és kézműves játszó-
ház. Az étel- és italválaszték-
ban bizonyára mindenki talált 
kedvére valót, de egész délután 
hosszú sorok kígyóztak az e 
napon ingyenesen mért fagy-
laltot kiszolgáló kocsiknál is.

A nap programját este 
tűzijáték színesítette, vala-
mint látványos fényfestés 
vonta csodálatos színekbe 
a DUNAFERR igazgatósá-
gi épületét. Péntek 13-a lé-
vén, ezúttal fekete macskák 
is megjelentek a dekoráci-
óban. A babonások jószága 
a dunaferreseknek ezúttal 
csupa jót hozott: balszeren-
csés esemény nélkül, kiváló 
hangulatban fejeződött be 
a XLI. Vasas- és Kohásznap 
Duna újvárosban.

Sz. I. – Sz. Gy.
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A péntek 13-a ezúttal sem hozott balszerencsét, 
sőt! remekül sikerültek a Xli. Vasas- és kohásznap 
programjai. Az időjárás, a technika, és a szervezés 
„ördögei” egyaránt kegyesek voltak, így felhőtlen 
szórakozásban lehetett része a rendezvény  
programjaira kilátogató vendégeknek, miként  
ez fotó-összeállításunkból is jól látszik.  
Folytatás: jövőre! 

élmények  
és mosolyok
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Aktuális

Június 22-én ünnepélyes 
keretek között vehették 
át diplomájukat a 
Dunaújvárosi egyetem 
végzett hallgatói. Összesen 
212 hallgató tett sikeres 
záróvizsgát, közülük 133-
an vehették át oklevelüket, 
79 hallgató – nyelvvizsga 
hiányában – záróvizsga- 
igazolást vehetett át. 

A diplomaátadó ünnepségen az 
elnökségben helyet foglalt dr. 
András István rektor, Cserna Gá
bor polgármester, dr. Galambos 
Dénes, az egyetem címzetes főis-
kolai docense, Dunaújváros és tér-
sége ipar- és területfejlesztéséért 
felelős miniszterelnöki biztosa is 
a rektorhelyettesek és az intézet-
vezetők mellett. Az ünnepségen 

képviseltette magát a MÁV Zrt, 
az MVM Zrt, a Paks II Zrt., az ISD 
DUNAFERR Zrt., a GYSEV Zrt., a 
Paksi Atomerőmű Zrt., valamint 
az Óbudai Egyetem is.

Ünnepi beszédében dr. An-
drás István rektor kiemelte a 

hallgatói sikerességet támo-
gató programot, amivel az 
elmúlt évben az egyetemnek 
sikerült 9 százalékos lemor-
zsolódási arányt elérnie. Szót 
ejtett az Integrált Szakképző 
Központ projektről, amelynek 

keretében a középiskolák-
kal működnek együtt. Mint 
mondta, ebben a tanévben 32 
országból 210 külföldi hallga-
tó folytatott tanulmányokat 
a Dunaújvárosi Egyetemen. 
Az elkövetkező két évben 
közel 140 oktatói-hallgatói-
személyzeti mobilitás meg-
valósítására lesz lehetőségük, 
amelyre az egyetem csak-
nem 370 ezer eurót nyert el. 
Kiemelte a duális képzés bőví-
tését is a térség legfontosabb 
vállalataival. 

A végzett hallgatók közül 
harmincegyen kiváló minősí-
tésű, öten pedig kitüntetéses 
oklevelet szereztek. A friss 
diplomások között ezúttal 33 
külföldi hallgató volt.

(Forrás: www.uniduna.hu)

Diplomaosztó  
a Dunaújvárosi Egyetemen 

 ToVáBB BőVíTiK A Duális KéPzésT

Ha egy kötvénypiac erősödik, akkor csökken-
nek a hozamok és párhuzamosan emelkedik 
az árfolyam, azaz árfolyamnyereséget rea-
lizálhatunk a rendszeres kamatfizetéseken 
kívül. Ha a kötvénypiac gyengül, emelkednek 
a hozamok és kevesebb pénzt kapunk eset-
leges eladás esetén a papírunkért, hiszen az 
árfolyam csökken. Minél hosszabb a lejárati 
futamideje egy kötvénynek, annál nagyobb 
átárazódási kockázattal (árfolyamkockázat-
tal) kell számolni. Fontos hangsúlyozni, hogy 
ezek a veszteségek/ nyereségek csak tényle-
ges eladás esetén realizálódnak, de a piaci 
értéken való nyilvántartás miatt az esetleges 
eredmény napi szinten kimutatásra kerül. 

Az eseményeket összefoglalva, az elmúlt 
években az alábbi tényezők támogatták a ha-
zai és a nemzetközi részvény- és kötvénypia-
cokat, valamint a hozamok süllyedését:
– javuló makrogazdasági pálya (gazdasági 

bővülés, csökkenő munkanélküliségi ráta, 
erősödő háztartási kereslet, beruházások, 
javuló fogyasztói bizalom),

– globális likviditásbőség (hatalmas a nagy 
jegybankok mérlegfőösszege),

– indokoltnál hosszabb ideig fenntartott 
laza monetáris kondíciók, 

– rendkívül alacsony hozamkörnyezet, ami-
nek hatására a kockázatosabb eszközosz-
tályok felé áramlott a tőke,

– erős gyorsjelentések a tőzsdei vállalatok-
tól, kedvező dinamikával folytatódott a 
profitbővülés a fejlett és a fejlődő régió-
ban egyaránt, illetve az elmúlt években 
vonzóak voltak az értékeltségi szintek a 
részvénypiacok szempontjából,

– az infláció számos strukturális ok miatt 
csak nagyon lassan, mérsékelten emelke-
dik, ezért a jegybanki szigorítás lassan és 
fokozatosan zajlik,

– a fent felsorolt folyamatoknak köszönhe-
tően növekedett a befektetők kockázati 
étvágya és csökkentek a kockázati prémi-
umok,

– a fejlett országokban elérhető alacsony 
kötvénypiaci hozamok miatt a befektetők 
fokozatosan elmozdultak a magasabb ho-
zammal kecsegtető, feltörekvő régiók felé.
Az idei év trendfordulót hozott a hazai 

állampapírpiacon. Január közepe óta kibon-

takozott egy látványos hozamemelkedés, 
amely az alábbi tényezőkre vezethető vissza:
– lassan elkezdődik a monetáris politika szi-

gorítása a fejlett országokban (az USA-ban 
már zajlik), aminek következtében csök-
kenhet a jegybankok mérlegfőösszege és 
emelkedhetnek a jegybanki alapkamatok,

– mérsékelten emelkedő inflációs várako-
zások,

– nagyon aszimmetrikusak a kötvénypiaci 
kockázatok, a hozamok esetében nagyobb 
tér van felfelé, mint lefelé,

– túlfűtötté vált a pozícionáltság az év ele-
jén,

– fokozódó politikai és geopolitikai kocká-
zatok, melynek hatására megemelkedhet-
nek a fejlődő országok esetében a koc-
kázati prémiumok az esetleges tőkepiaci 
turbulenciák során.
A közeljövőben ugyan bekövetkezhet egy 

megnyugvás a kötvénypiacokon, hosszabb 
távon azonban trendszerű hozamemelke-
désre számítunk az infláció éledezésével és 
a monetáris szigorításokkal párhuzamosan.

Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár

Nem erősödhetünk a végtelenségig
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MúltiDéZő

Megsárgultak már rég az üzemi 
újság lapjai, nehezen kivehető-
ek az arcok is a képeken, ahogy 
lapozgatom a régi példányokat, 
vasasnapi tudósításokat bön-
gészve. Ott az 1977-es beszámo-
ló, az elsőről, aztán sorban a töb-
bi év egymás után. Furcsa látni, 
hogy milyen rengeteget változott 
négy évtized alatt a világ. A ka-
vicsos Duna-parton kockás plé-
dekre letelepedve beszélgettek 
az emberek, a színpadon vala-
melyik „baráti” ország néptánc-
együttese ropta, a színpadon kis-
sé megizzadva próbált a szerény 
hangosítás segítségével szólni 
a néphez az aktuális szónok, a 
műsorszámok között a nézők 
kedvenc tévébemondónője volt 
a műsorközlő. A bográcsokban 
közben csendben rotyogott a 
birkapörkölt, a gyerekek önfe-

ledten sikítoztak a hintán, az 
árnyas fák alatt közben lezajlott 
néhány sakkparti is. 

Ma már biztosan meglett 
férfiember az egyik képen 
ping-pongozó kisfiú, s lehet, 
hogy az idei Vasasnapra már 
a gyermekeit hozta ki a bohó-
cok műsorát figyelő kislány. 
Ma már élményprogramok 
sora várja a vendégeket, egész 

Azok a régi 
Vasasnapok…

vendéglátóipari komplexum 
települ ki a látogatók kiszol-
gálására, a színpadi techni-
kát bármelyik nagyfesztivál 
megirigyelhetné. A helyszín 
sem ugyanaz már. Minden 
professzionális lett, csillogó 
és nagyszabású. Mint aho-
gyan megváltozott a világ is 
körülöttünk. Nem rossz ez és 
nem jó, egyszerűen csak más. 
Azt csak remélhetjük, hogy 

egy dolog nem tűnt el a múló 
évtizedekkel együtt: az igény 
arra, hogy együtt legyünk, 
hogy szót értsünk egymással, 
hogy közösen örüljünk az el-
ért eredményeknek. Mert le-
het más sok minden, de egy 
dolog nem változik. A gyár 
ott áll a helyén és termel. De 
ember nélkül ez nem megy. 
Csak Önökkel, veletek.

Sz. I.
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Szép emlékek  
és szoros kötelékek
Barta Erika édesanyja révén került be a gyárba annak idején, egy 
nyugdíjba vonuló kolléga helyére, 1985. november 9-én. A Nagyol-
vasztóműben kezdett, a salakhabosító üzemnél vagontöltőként. Ez 
tulajdonképpen gépkezelői feladat volt a granulált salak osztályozá-
sánál, amely kilenc éven át tartott. Mivel korábban a vendéglátás-
ban dolgozott, Erika bírta az éjszakázást, a három műszakot. Ké-
sőbb az Acélműbe, a konverterre került, ahol két évig operátorként 
dolgozott, 2006 óta pedig a termelésellátási osztály munkatársa. A 
vasműben huszonhárom éve dolgozik, ez idő alatt előfordult olyan 
periódus is, hogy a férjével, Kiss Istvánnal volt alkalmuk „együtt 
dolgozni”, amikor Erika éppen beugrós diszpécser volt, férje pe-
dig a konverteren svédlándzsa-kezelő. Ekkor megesett, hogy egy 
műszakba is jártak, együtt jöttek és mentek dolgozni. De ez ritkán 
fordult elő, mert az ekkor még óvodás harmadik gyermekük mi-
att igyekeztek úgy kérni a műszakbeosztásokat, hogy valamelyikük 
mindig a kisfiukkal lehessen. 

Erika édesapja, Barta György 1959 és 1998 között együtt 
dolgozott csoportvezetőként egy kevés ideig feleségével és fele-
sége húgával, Balláné Borikával a 80-as években. Majd a nyug-
díjazása előtti években a lányával, Erikával is együtt dolgozott a 
salakhabosítón, csak másik műszakban.  

Ahogyan Erika mesél, kiviláglik belőle, hogy jó volt a közös-
ség és a hangulat a gyárban. A névnapokat, lakásszentelőket, 

pótszilvesztereket megtar-
tották, természetesen mun-
kaidőn kívül, de az évzárók, 
nyugdíjas búcsúztatók is 
mindig jó élmények voltak. A 
habosítón akkoriban hatvan 
férfi és körülbelül tizenkét 
nő dolgozott, a „fiúk” néha 
meghívták a „lányokat” is a 
Juharosba, vagy csak a nők 
beültek egy sütire vagy egy 
italra a Corsóba, a Vigadóba. 
A nyugdíjas búcsúztatókat 
Erika egyik kolléganőjével, 
Erzsikével szervezte, mivel 
a főnöke rájuk bízta ezt a 
feladatot.

– Nagyon csa-
ládias hangulatúak 
voltak ezek az ese-
mények. Mi főz-
tünk, húsleves, sült 
hús mindig volt, no 
meg egy kis sírás is 
– emlékszik vissza 
Erika. 

De sokszor volt 
alkalom a tréfá-
ra, a kacagásra is. 
Egy régi húsvét-
kor például egyik 
kollégája elvonta a 
figyelmét, a másik 
addig slaggal lo-
csolta meg Erikát, 
akinek a ruhája tel-
jesen elázott. Egy 
másik alkalommal 
az egész békésen 
reggeliző társasá-
got valaki nagyon 
megijesztette. Erre 
Erika később visz-
szavágásként arra a 
bizonyos kollégára 

egy sima fémlapát háta mögött való leejtésével úgy ráijesztett, 
hogy az ijedtében felugrott az asztaltól. Egy másik kolléga 
heccből állandóan azt mondta az Erikáék műszakjában főzött 
kávéra, hogy az bizony rossz, mert hiányzik belőle a rum. Erre 
Erika egyik reggel – a szokásos szondáztatás idejében – jól 
felöntötte a kolléga kávéját rumaromával, aki „lehúzta” a reg-
geli italt, ahogy szokta. 

Ezer szállal kötődni a gyárhoz 
 szülőK, NAgyszülőK, uNoKáK, TEsTVérEK

A Vasasnap jó alkalmat kínál arra, hogy „felgombolyítsuk” 
néhány család élettörténetének azon szálait, amelyek a 
gyárhoz kötik az egyes családtagokat.  Nagyon sok olyan 
família van a városban, amelynek hétköznapjai ezer 
szállal kötődtek, kötődnek a DuNAFerr-hez, generációk 
követték egymás a vasműs munkahelyeken. Bár minden 
család életében vannak nehezebb időszakok, embert 
próbáló történések is, mégis úgy tűnik, hogy a vasműhöz 
fűződő szálak eltéphetetlenek…

A Barta család 1973-as május elsejéje: Erika a kép jobb oldalán álló 
kislány, édesapja a képen napszemüvegben, édesanyja pedig Erika 
kistestvérét tartja

Erika édesapja, Barta györgy (baloldalt, 
svájcisapkában) egy brigádképen 1980-ban.  
Az ezüst jelvényes Kossuth brigád tagja volt 
még a családból Erika keresztanyja,  
Balla jánosné Borika is (balra, fehér 
sapkában és sötét kabátban)

Barta Erika, az Acélmű 
termelésellátási osztályának 
munkatársa
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– Olyan fehér 
arcot nem láttam 
még, úgy kifutott 
belőle a vér, mert 
megrémült a kol-
léga, hogy nagy baj 
lesz szondáztatás-
kor – emlékszik 
vissza mosolyogva 
Erika a látványra. A 
heccelő munkatárs 
egy életre tanult az 
esetből…

Barta Erikának 
anyai ágról a vasmű-
ben dolgozott még 
több családtagja is: 
édesanyja, Bartáné 
Terike (1974 és 
2006 között), anyu-
kája húga, Balláné 
Borika, az ő fér-
je, Balla János is. 
Vasműs dolgozó 
Erika húga, Nagyné 

Barta Gabriella és férje, Nagy Gábor is. Apai ágról dunaferres 
volt édesapja, Barta György, az ő öccse, Barta Mihály és fele-
sége is, valamint Barta György nővére, Tálai Istvánné, Anna és 
a férje is. Erika férje, Kiss István 1979-ben kezdett a martin-
ban olvasztárként iskolai tanulmányi szerződéssel, jelenleg a 
konverterüzem LD-pódiumán olvasztár. Édesanyja még gye-
rekkorában behozta egyszer Istvánt a gyárba, és ő már gyerek-
ként akkor megmondta, hogy ő bizony olvasztár lesz. István 
szülei is a Vasműből mentek nyugdíjba. 

Erika fia, Péter 2010-től szintén olvasztárként dolgozott hét 
évet az Acélműben. Eredeti szakmája fodrász, jelenleg tanult 
szakmájában dolgozik.

Ilyen széles családi összefonódás révén tényleg mindenki is-
mert mindenkit, igazi családias hangulat volt bent a gyárban is. 
Erika családjában minden nap megbeszélték, hogy kivel mi tör-
tént aznap a gyárban. Sok embert megismertek a közös mun-
kahelyekről, vagy épp a Vasasnapok alkalmából. Azok a baráti 
szálak mostanáig megmaradtak, néha összejárnak névnapozni, 
ünnepelni, beszélgetni. A kapcsolatok ápolásában régebben a 
brigádélet is sokat segített: építkezésekben, költözésekkor se-
gítettek egymásnak, a szabadidőparkban gyakori volt a bográ-
csozás, vagy ha úgy tartotta kedvük, jólesett az egyszerű zsíros 
kenyér is. A gyerekek az ilyen alkalmakon legjobban a lufifújást 
szerették, de játszottak hulahoppkarikával is, gumival ugráltak, 
fociztak vagy éppen ügyességi, logikai játékokat játszottak. A 
vasműs színházlátogatások is örök élményként maradtak meg 
Erika emlékeiben:

– Egy-egy évben akár nyolc-tíz előadást is megnéztünk. 
Emlékszem, hogy a kisestélyimet a régi Modellházban vettük 
meg, és nagyon örültem neki – idézi vissza Erika a régi emléke-
ket. De a vasműs külföldi kirándulásoknak köszönhetően jutott 
ki Németországba is, egy csereüdültetéses tábor keretében, ahol 
rengeteget kirándultak a nagy fenyves erdőkben, számháborúz-
tak és persze megtanultak pár német szót is.  Édesanyja ugyan-
ennek a kezdeményezésnek köszönhette oroszországi útját.

T. Sz.

Brigádbulik „újratöltve”
Polák Csabának, az Acélmű daruüzem csoportvezetőjének szinte 
az egész családja, sőt a felesége családja is az Acélműben dolgo-
zott, illetve dolgozik. Egyszer már összeszámolták, és mintegy öt-
száz, DUNAFERR-ben töltött munkaév jött ki a teljes nagycsalád 
szintjén. Édesanyja, Ornódiné Sóti Júlianna 1975 és 2011 között 
daruvezető volt a FAM bugatéren. Javaslatára a katonaság után a 
fia is a Vasműbe jött dolgozni 1993 szeptemberében. Az édesanya 

úgy gondolta, jobb helye len-
ne a fiának bent, mint az akkor 
körvonalazódó maszek világban 
kőművesként, ugyanis Csaba 
eredeti szakmája ez volt. Némi 
belső segítséggel a Nagyolvasz-
tómű tömörítőüzemébe került 
mint gépkezelő, folyamatos 
műszakba. 1994-ben átkerült 
az Acélmű daruüzemhez, ezál-
tal alkalma nyílt családtagjaival 
együtt dolgozni, hiszen népes 
kis társaság dolgozott vagy dol-
gozik ebben a gyáregységben. 
Csaba édesanyja mellett nevelő-
apja, Ornódi Tamás, 1970-2005 

közt vágókormányosként, három nagybátyja, János, István (az fele-
sége, Teréz szintén) és Imre, egyikük veje, Károly, annak a fia, Péter. 
Szintén itt dolgozik három unokatestvér, László, Katalin és Imre, 
Csaba keresztanyja, Etelka, Csaba felesége, Mariann, valamint az ő 
anyukája, Julianna és nevelőapja, István is.

– Tizenkilenc évesen kerültem ide. Mindkét helyen, ahol 
dolgoztam, egyből befogadtak, sok embert megismertem. 
Sokat ugrattak, de tanítottak, biztattak is – mesél a kezdetekről 
Csaba. – Az első tömörítői műszakvezetőm, Bolvári Gábor ösz-
tönzésére mentem középiskolába és érettségiztem le. Később 
az Acélműben szerzett barátok, acélgyártó kollégák biztatására 
mentem főiskolára és lett belőlem anyagmérnök. Az első bi-
ciklimet, autómat is kollégáktól vettem. Itteni ismeretségeim 
révén találtam meg a feleségemet … – sorolja a jókedvű, életvi-
dám szakember.

A pozitív élmények mellett – hogy azért reális képet adjon – 
Csaba beszélt még a rendszerváltás, a forint leértékelődése és 
a fejlesztések leállása utáni időszak benyomásairól is, hiszen 

Barta györgy és felesége, Terike egy 
olaszországi nyaralásuk alkalmával

polák Csaba, az Acélmű daruüzem 
csoportvezetője

Csaba és felesége, Mariann egy saját szervezésű „brigádbulin”
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gyári szakmák,  
kéz a kézben
Egy korábbi riport során, forgácsológépek között találkoztam elő-
ször Orha Attilával, a Gyártó Egység mechanikaüzemének műve-
zetőjével. A munkáról sokat beszélgettünk annak idején, most a 
családja vasműs kötődéséről faggattam:

– Még általános iskolás voltam, tizenkét-tizenhárom éves 
lehettem, amikor először jártam a vasműben. Édesanyám a 
MÜM-ben végzett esztergályosként, itt kezdett a mechanikán. 
Édesapám is itt volt meós, így ismerkedtek meg egymással. 
Édesapám testvérei is vasműsök voltak, az idősebb bátyja ter-
melésirányítóként szintén a mechanikán dolgozott, miként a 
két fia, az én unokatestvéreim, Laci és Csaba is. A bátyám is az 
akkori DFK-nál kezdett villanyszerelőként. Jómagam mindig is 
szerettem a kézzel való alkotást, kisfiúként nagyapámmal fúr-
tam-faragtam. Édesanyám ajánlotta pályaválasztásnál a forgá-
csoló szakmát, egyik nyáron 
diákként dolgoztam is édes-
anyám gépén. Szerettem esz-
tergálni is, motivált a sokféle 
feladat. Az éjszakázást nem 
nagyon bírtam, többek között 
ezért is tanultam tovább, sze-
reztem diplomát. Hogy mit 
jelentett számomra az, hogy 
édesapám és testvérei is veze-
tő beosztásban voltak a gyár-
ban? A mi családunkban nem 
jellemző a rokoni kapcsolatok 
kihasználása. Én is a „szamár-
létrát” ugyanúgy megjárva 
jutottam el jelenlegi munka-
körömhöz. Ami itt tart, az az 
üzem pozitív jövőképe. Jó lát-
ni a fejlődést, az új technikát. Jó érzés, hogy kevésbé fáradnak 
el mentálisan az emberek. Hogy a családomban lesz-e folytatás, 
azt még nem tudhatom…

Attila édesapja, Orha István még túl a hetvenen is aktívan 
dolgozik. A bemutatkozást követő első mondataiból kirajzo-
lódtak Attila pályájának gyökerei is:

– A bátyáim kerültek elsőként a vasműbe, és általuk sike-
rült nekem is bejutnom a gyárba 1960-ban. Szabolcs megyé-
ből, Tiborszállásról jött a családunk, vonzó volt, hogy épült 
a gyár, vele párhuzamosan a város is. A fejlődés és a hosszú 
távú munka lehetősége volt Dunaújváros legnagyobb elő-
nye. A Betonelemgyárban kezdtem lakatostanulóként, majd 
szakmunkásvizsga után, ’63-ban jöttem a Dunai Vasműbe, 
az Acélműhöz, ahonnan egy év után besoroztak katonának. 
Huszonhét hónapot töltöttem le a határőrségnél, majd a le-
szerelés után a minőségellenőrzési anyagvizsgáló főosztályon 
kezdtem a vasműben. Elvégeztem a technikumot, és ’71-től a 
szerszámgépjavítóban dolgoztam egy évig mint lakatos majd, 
szerkesztő. A változás ’91-ben jött, amikor a nyugdíjba ment 
üzemvezető helyére kerültem. Ebben az időszakban alakult át 
a Vasmű, és 2002-ben egészségügyi gondjaim is akadtak. 2003-
ban karbantartó üzemvezető voltam, amikor korengedményes 
nyugdíjba jöttem. Az évtizedek alatt csak egyszer, Paks indu-
láskor gondoltunk váltásra, de a gyerekek miatt mégiscsak itt 
maradtunk.

huszonhárom éves munkaviszonnyal a háta mögött, tapasztalt 
jót és rosszat is egyaránt:

– Valahogy eltávolodtunk egymástól… A benti hangulat 
számomra továbbra is jó volt, de műszak után egy sörre már 
nehéz volt összehozni az embereket, mindenki a saját életére 
koncentrált, a nehezebb éveket sokan megsínylették. Azt gon-
dolom, hogy a bizonytalanság mindig is rossz hatással van az 
emberi kapcsolatokra.

A 90-es évek egyik szomorú hozadéka, hogy megszűntek a 
brigádbulik. Ezek egyik alapja a vasmű anyagi támogatása volt. 
Csaba is emlékszik rá, hogy gyerekkorában a nagy családi ösz-
szejöveteleken a szülők sokszor meséltek ezekről a közös kirán-
dulásokról, főzésekről, bulikról. Ez adott Csaba és a felesége, 
Mariann számára lendületet ahhoz, hogy 2006 óta már vagy 
tíz-tizenkét „brigádbulit” és kirándulást szervezzenek meg. 

Zárszóként Csaba így összegezte a vasműs életét: 
– A családom és én is itt dolgoztunk egész életünkben. 

Szeretem, amit csinálok, jó a légkör és kedvelem a munkatársa-
imat is. Az egész életem összefonódik a vasművel: igazán hálás 
szívvel gondolok a DUNAFERR-re.

T. Sz.

Egy másik jól sikerült buli, 2014-ből

Egy műszakban dolgozó kollégák az Acélmű daruüzeméből a 70-es 
években. Csaba édesanyja, Ornódiné Sóti julianna a fotó bal szélén. 
Középen, a lépcsőn áll keresztanyja, Sóti Imréné Etelka, a hátsó sor 
közepén svájcisapkában pedig nagybátyja látható.

Orha Attila, a gyártó Egység 
mechanikaüzemének művezetője
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Orha István felesége, Éva asszony szívesen mesél a múltról. 
Fiatalos megjelenése, gondolkodása miatt alig hiszem el róla, 
hogy nyugdíjas:

– Édesapám a hengerműben dolgozott, amikor esztergá-
lyosnak indultam, mondta is, hogy „édes kislányom, ezt nem 
neked találták ki”! Akkoriban az ipari fejlődés megkívánta 
a dolgos női kezeket is, az ipari iskola osztályaiban fele-fele 
arányban voltunk lányok a fiúk mellett. A női fizikai munka 
nem volt idegen, ösztöndíjat is kaptunk. Kitartottam, pedig 
semmi szépet, semmi vonzót nem találtam a forgácsolásban. 
A Lemezalakítómű szerszámműhelyébe kerültem, ahol az idő-
sebb kolléganők „gyámságuk alá vették” a fiatal anyukákat. 
Gyermekes anyaként helyt kellett állnom a családban is, így 
nagy könnyebbség volt számomra az állandó délelőttös mű-
szak. Idővel egyre jobban értettem a munkámhoz. Amit lehe-
tett, kihoztam a mindennapokból. A munka nehézségeit feled-
tették a jó kollégák, a brigádélet, a sport, családi és Vasasnapok. 
Táncoltam a Vasas Táncegyüttesben is. Akkoriban sok kedvező 
dologgal élhettünk, nem volt bőség, de biztosítani tudtuk a csa-
ládunk megélhetését. Fiatalon megállhattunk a saját lábunkon. 
Aztán a szervezeti változások elérték a mi üzemünket is, ami 
lelkileg már nagyon igénybe vett. Negyvenegy év után immár 
hat éve vagyok nyugdíjas, sajnos törzsgárdakötvény nélkül. 
Nem is annyira a pénzbeni értéke, inkább a megbecsülés jele 
hiányzik… 

A család idősebb fia, Orha Krisztián pályája szintén a gyár-
hoz kötődik.

– Miután a szüleim és a 
fele rokonság is az akkori 
Dunai Vasműben kezdték pá-
lyafutásukat, talán nem meg-
lepő, hogy én is ezt a helyet 
választottam. A ’90-es évek-
ben, amikor pályát kellett vá-
lasztanom, nemcsak a város, 
de a környék legbiztosabb 
munkahelye volt. Így szülői 
ajánlásra én is szakmát ta-
nultam, de különcként „fényt 
hoztam” a családba, hiszen a 
gépészek és forgácsolók mel-
lett én villanyszerelőnek ta-
nultam. Ösztöndíjasként már 

az iskolai szakmai gyakorlatomat is a leendő munkahelyemen 
töltöttem. ’93-ban kezdtem az akkori DFK-nál, ahol édesapám 
és testvére is dolgozott és ahova a vasmű több üzemének és te-
rületének üzemfenntartási feladatai tartoztak. Így átfogó szak-
mai képet kaptam sok területről. ’99-től a jobb kereset miatt 
folyamatos váltóműszakban folytattam munkámat az Acélmű 
darukarbantartó részlegénél, ahol a gépész és villamos szakma 
kéz a kézben jár. Az évek alatt rálátásom nyílt a másik területre 
is, emellett tizenhárom év folyamatos műszakozás után valami 
nyugodtabb rendszert kívántam az életembe. Gépészmérnöki 
diplomát szereztem és jelenleg üzemmérnökként dolgozom. 
Az idő egy kicsit megállt a Dunaferrben és a levegő sem a leg-
egészségesebb, de a kollégák, és a velük töltött jó munkahelyi 
légkör még maradásra bír. Sajnos, a vállalati kiszervezéseket 
személyesen is meg kellett élnem. A munkaterületem maradt a 
régi, de már a Darusín Kft. állományában végzem mindennapi 
feladataimat. 

K. É.
Orha István és felesége, éva

Orha Krisztián

„jónak lenni jó…”
Buruncz Veronika anyai nagyapja, Varga Ferenc, édesanyja, Zöld 
Veronika, édesapja, Buruncz István, valamint nevelőapja, Zöld 
Tibor mindannyian dunaferresek voltak, ők egy háromgenerációs 
vasműs család, még jónéhány családtaggal, ahogy látni fogjuk a ké-
sőbbiekben.

Veronika a gép- és gyors-
író iskola elvégzése után osz-
tálytársával együtt gondoltak 
egyet, 1989 szeptemberében 
besétáltak az akkori személy-
ügyi részlegre és megkérdez-
ték, hogy tudnának-e munkát 
kapni a vasműben? Vercsi a 
Szállítómű műszaki osztályára 
került, ahol két évig volt itt tit-
kárnő, majd a Hideghengermű 
készáru-kiszállításán szállít-
mányozóként műszakban dol-
gozott. 1997-ben az Acélmű 
gé pészeti üzeméhez került 
üzem adminisztrátorként, 2015 
óta pedig a karbantartási osz-
tály kooperátora.

A hideghengerműs esztendők voltak a legszebb évek 
Vercsi számára. Jó volt a közösség, mindenkiről tudtak 
mindent, meséltek egymásnak az otthoni dolgokról. Az 
idősebb generáció igyekezett átadni a tudását, nyitottak 
voltak és sokat segítettek a fiataloknak. Karácsonykor 
hallét főztek a műszakban egymásnak, de olyan is meg-
történt, hogy az ott várakozó török sofőr hívta meg őket 
egy általa készített ételre. Közösen segítettek egy idősebb, 
nehéz körülmények között élő, gyermekét egyedül neve-
lő, özvegy munkatársuknak, hogy annak legyen pénze 
ruhára és megélhetésre. Veronikát kismamaként „elké-
nyeztették”: például az egyik munkatársa minden reggel 
rántottával várta! 

– Egy alkalommal még kutyákat is mentettünk a tekercsek 
közül, az egyik kölyköt haza is vittük, Maci nálunk élt sokáig – 
emlékszik vissza Vercsi. 

Buruncz Veronika, akinek 
nagypapája és szülei is az 
Acélműben dolgoztak
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DuNAFerres DiNAsZtiák

Az acélműs időszakban a kilencvenes évek végén a szabad-
időparkban zenés-táncos bulikat szerveztek, és a gépészeti csa-
ládi napok is mindig jól sikerültek: bográcsozással, a gyerekek-
nek játékokkal.

– Szerettem itt dolgozni régen is, most is. Mindig büszke 
voltam arra, hogy a DUNAFERR-ben dolgozom, igyekeztem 
helytállni, anyukám és nagypapám miatt is – mondja a mindig 
derűs és segítőkész hölgy.

Vercsi édesanyja, Zöld Veronika nagyon boldog volt, amikor 
1968. júniusában felvették az Acélmű szerszámraktárába, az 
akkor már a martinacélműben dolgozó édesapja egyik iskolás-
társának korábbi helyére.

– Tizenhét évesen büszke voltam apukámra, hogy ilyen 
nagy jelentőségű munkahelyen dolgozik – emlékszik vissza 
Veronika. 

Szerszámkiadóként töltött 
itt el egy fél évet, de gépelnie 
is kellett, hisz végzettsége 
szerint gyors- és gépíró volt. 
Szívesen gondol vissza az első 
munkahelyére, ahol nagyon 
kedvesek voltak vele a kol-
légák. Minden reggel meg-
várták a kapuban, nyaralni is 
voltak együtt vonattal a vál-
lalat balatonszéplaki üdülő-
jében. Mint mondja, most is 
igazi öröm velük összefutni a 
városban. 

Veronika ezután másik 
munkahelyre került, Orosz 
Endre főmechanikus titkár-
nője lett 1973-ig, az ikrei 
megszületéséig. Később az 

Acélmű gazdasági vezetésén dolgozott titkárnőként, ebből a 
munkakörből vonult nyugdíjba negyvenegy év munkaviszony-
nyal. Ma is hálás szívvel gondol Majoros Józsi bácsira. Ő és ké-
sőbbi főnökei is mindig kivitték területre, ezért Veronika tény-
leg ismerte a gyárat, nemcsak gépelte a jegyzőkönyveket vagy 
épp az újítási beadványokat.

Édesapja, Varga Ferenc annak idején a vízi rendőrségtől jött 
be a vasgyárba martinásznak. A víz mellől a tűz mellé ment 
– mondja a lánya. A papa a kongresszusi zászlóval kitüntetett 

Fazola Henrik szo-
cialista brigád tagja 
volt, és mintegy har-
minc évet dolgozott 
a martinüzemben. 
Veronika első férje, 
Buruncz István ma-
rós volt a gépészeti 
üzemben.  Második 
férje, Zöld Tibor 
Miskolcon végzett 
technikumot, majd 
a Dunaújvárosi 
Főiskolán üzem-
mérnöki és mű-
szaki tanári vég-
zettséget szerzett. 
Művezetőként kez-
dett 1970-ben, vé-
gül karbantartási 
és beruházási ve-
zetőként 2007-ben 
vonult nyugdíjba. 

Veronika veje, Keresztes József  a Meleghengerműben dolgozik 
hengerész csoportvezetőként. Édesanyja lánytestvére, Józan 
Károlyné Zsuzsanna és férje, Józan Károly is a vasműben, a 
Hideghengerműben dolgoztak. Unokatestvére, Nyuli Jánosné 
Sörös Julianna az Acélalapítvány titkárnője volt. Az ő nővére, 
Sörös Rozália pedig laboránsként dolgozott a gyárban. 

Veronika sok mindennel foglalkozott vasgyári élete során. 
Például a  gépészeti dolgok mindig is nagyon érdekelték, drága 
férjének köszönhetően megtanult flexelni és hegeszteni is, és 
ezt a tudását most nyugdíjasként is hasznosítani tudja rácalmási 
nyaralójuk csinosítgatásakor. A Kohász Sportegyesület női tö-
megsport vezetője volt 1968-73 között: kézilabdával és tollas-
labdával foglalkozott. Vöröskeresztes titkár is volt, a véradáso-
kat hosszú ideig szervezte, később a lánya vette át tőle ezt a 
tevékenységet. Azt vallotta, hogy „jónak lenni jó”, ezért is csi-
nálta ezt az önkéntes munkát. A Volkov Brigád vezetőjeként 
az acélműi irodai dolgozókat fogta össze: színházba jártak, ve-
télkedőket szerveztek és természetesen nem maradhatott el a 
sütés-főzés sem: gulyáslevest és fasírtot készítettek az acélműs 
napon.

A május elsejei felvonulásokra is szívesen emlékszik visz-
sza: együtt voltak az emberek, az egész város megmozdult, 
mindenki készült rá, volt társaság és étel is: virsli, sült kolbász, 
paprikás krumpli. Vera nagy szeretettel gondol vissza az elmúlt 
évtizedekre: 

– Boldogok voltunk, hogy együtt lehettünk, a közös ren-
dezvényekre szépen „kiöltöztünk”. A kukoricatáblákból nőtt 
ki ez a város, kenyeret és otthont adott az embereknek, épült 
uszoda, jégcsarnok, iskolák, óvodák. Úgy érzetük, megvan 
mindenünk. Karácsonykor apró finomságokkal, fenyőfaággal 
megköszöntettük egymást, kicsit megálltuk erre a pillanatra. 
Nagyon családias volt a munkahelyi hangulat, tudtunk egymás 
dolgairól, drukkoltunk egymásnak, ha baj volt. Hálás szívvel 
gondolok a vasműre, az életem jelentős része ott zajlott, nem 
lehet ezeket az éveket elfelejteni. Sőt, most is szívemen viselem 
a DUNAFERR és az ott dolgozók sorsát – mondta Vera, a be-
szélgetésünk végén már elérzékenyülve.

T. Sz.

Zöld Veronika az Acélmű 
üzemgazdasági vezetésének 
titkárnőjeként ment nyugdíjba

Zöld Tibor, Veronika férje
Buruncz Veronika nagyapja,  
Varga Ferenc

Buruncz Veronika kislányként,  
Romhányi Attila társaságában
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köztudott, a Vasmű 
építése kezdeteitől 
ezer szállal kötődött 
a mellette létrehozott 
városhoz. Fenntartott 
sportegyesületet, zenekart, 
balatoni gyerektábort 
és esti iskolát. éveken 
át működtette a Vasmű 
klubot, amelyből a 
Munkásművelődési 
központ is kinőtt. ismert az 
Acélszobrász Alkotótelep 
története is. 

Arról már kevesebb szó esik ma-
napság, hogy vajon hány képző-
művész alkothatott a gyár anya-
gi segítségével? Valószínű, hogy 
számos érdekességet rejtenek 
a megőrzött dokumentumok 
a Vasműről, mint mecénásról, 
valamint az alkotókkal tartott 
kapcsolatokról. A történések 
feltárására és rendszerezésére a 
közelmúltban Nagy Annamária 
művészettörténész vállalkozott, 
Kállai Ernő ösztöndíja révén. 
Érdekes lehet, miért választotta 
kutatása tárgyának a DUNA-
FERR mecenatúráját:

– Dunaújvárosban szület-
tem, itt nőttem fel, ahol kis 
túlzással minden a vasműről 
szól. Diplomamunkáimban 
a város építés- és kultúrtör-
ténetéről írtam. Annyit fog-
lalkoztam a várossal, hogy 
számomra kézzelfoghatóan 
érzékelhető a vasmű privilégi-
uma a kultúratámogatás terü-
letén. Volt már 2015-ben egy 
kutatásom a DUNAFERR-
nél fellelhető brigádnaplók-
ról, amelynek összegzését 
a Dunaújvárosi Egyetemen 
megrendezett szakmai konfe-
rencián ismertetettem. Egyik 
kurátora voltam a múlt évi 
Acélszobrász Alkotótelepnek, 
részt vettem a szervezésében, 
a kiállítás és a katalógus létre-
hozásában is. Ezt a nagysza-

bású, sikeres projektet szintén 
támogatta a DUNAFERR, 
technikai segítséget nyújtva 
az alkotóknak. Izgalmas volt 
megtapasztalni, ahogy egy 
ipari létesítmény nemcsak 
pénzzel, hanem technológiája 
révén is összekapcsolódott a 
művészettel. 

Érdekelt, hogy korábban 
a fővárostól távol, lokálisan 
hogyan alkothattak szaba-
don a művészek, kik ők, hol 
helyezkednek el a magyar 
művészettörténetben, mi-
lyen alkotásaik maradtak 
itt, hogyan kapcsolódtak a 
városhoz? Nehéz mindezt 
kideríteni, ugyanakkor sze-
rintem fontos elem korunk 
és a közelmúlt megértésé-
hez. Ezért pályáztam a Kállai 
Ernő művészettörténészi 
és műkritikusi ösztöndíjra, 
amely egy éven át támogatja 
kutatómunkámat. Jelenleg az 
anyaggyűjtésnél tartok, na-

gyon élvezem.  Találkoztam 
már bakelitlemezzel, ame-
lyen szórakoztató dallamokat 
rögzítettek a Dunai Vasmű 
Tűzoltózenekara előadá-
sában. Láttam igazgatóról 
készült olajképeket, olvas-
tam lelkes cikkeket irodal-
mi programokról. A célom, 
hogy létrehozzak egy, az 
interneten elérhető, tovább 
kutatható adatbázist, illetve 
szakmai folyóiratban pub-
likáljam a kutatásom ösz-
szegzését. Elképzeléseimben 
körvonalazódik akár egy 
kiállítás megrendezése is, 
az itt-ott, szétszórtan fellel-
hető munkákból. Tervezem, 
hogy jelentkezem doktori 
iskolába, ahol folytatom ezt 
a munkát. Kutatásom témá-
ja az ipari mecenatúra lesz 
Kelet- és Nyugat-Európában, 
a második világháborútól a 
rendszerváltásig. 

K. É.

Ipari mecenatúra  
a DUNAFERR-nél 

 TámogAToTT műVészETi AlKoTásoK KuTATásA

A művészettörténész számára sok érdekességet  
és információt rejtenek magazinunk jogelődje,  
az ÜST című vasműs üzemi újság régi lapszámai is

Csöndör gyula
1953-2018

Újabb veszteség érte az ISD 
DUNAFERR közösségét: az 
Acélmű egy meghatározó 
nyugdíjas olvasztára, szakem-
bere távozott tőlünk. életének 
64. évében hosszan tartó, mél-
tósággal viselt betegség után 
elhunyt Csöndör gyula.

A Dunai Vasmű Acélművé-
ben 1971. július 2-án állt mun-
kába acélolvasztárként. Még 
abban az évben fiatalon, három 
hónapos NDK tanulmányúton 
vett részt. 1973-75 között ka-
tonai szolgálatot teljesített, 
ahol a felderítőkhöz került, há-
romszoros kiváló katonaként 
és szakaszparancsnokként 
szerelt le.1977-ben olvasztár 
első segéd, 1980-ban olvasz-
tár, 1983-ban acélgyártó főol-
vasztár lett. 1985-től pedig ke-
mence karbantartó főolvasztár, 
majd 1992-től a konverterüzem 
karbantartó főolvasztár mun-
kakörét töltötte be. 1996-tól 
2006-os nyugdíjba vonulásáig 
konverter javító főolvasztár 
pozícióban dolgozott. Nyugdí-
jas évei mellett is tevékenyen 
munkálkodott több cég tűzál-
lóanyag-szakértőjeként. Sok 
éven keresztül ő irányította a 
konverterek tűzálló falazatának 
cseréit.

1984-ben Dunai Vasmű Ki-
váló Dolgozó kitüntetést kapott, 
és ugyanebben az évben kiváló 
munkájáért miniszteri kitünte-
tésben is részesült. Nevéhez 
számos újítás kötődik a martin 
kemencék falazatvédelmével 
kapcsolatban. Több társadalmi 
megbízatása is volt: szakszer-
vezeti főbizalmi és a Dunaferr 
Búvár Klub elnöke volt.

Feleségétől két gyermeke, 
egy lánya és egy fia született. 
Szerette a Dunát, szeretett ol-
vasni. Egyik kedvenc idézete 
volt Robert Rozsgyesztvenszkij 
egyik sora: „Az embernek oly 
kevés kell…” – e szerint gon-
dolkodott és e szerint is élt.

jóindulatú, segítőkész, kö-
zösségi, a német nyelvet is be-
szélő, sok régi történetet vic-
cesen elmesélő, igaz embertől 
búcsúzunk.
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Arcok

rejtő Jenő zseniális 
ponyvái gyerekkorunk 
kedvenc olvasmányai 
voltak. A vicces köntösbe 
bújtatott elbeszélések 
izgalmasan mutatták be az 
1930-as évek légiósainak 
életét. Akkor még a 
törvény elől menekülő 
bűnözők utolsó menedéke 
volt ez a katonai alakulat. 
természetesen, mára 
már egy professzionálisan 
működő szervezetről 
beszélhetünk, a 
jelentkezők rendkívül 
komoly szűrésen esnek át.

Mindezt Nagy Csabától, az 
RMS és HR Igazgatóság szakér-
tőjétől tudom, aki ezt megelő-
zően tizenhárom évet dolgozott 
a Biztonsági Igazgatóságon, fia-
tal korában a Francia Idegenlé-
gió megbecsült tagja volt.

 – Annak idején miért álltál 
légiósnak? 

– Huszonkét évesen egy 
szerelmi bánattól elcsügged-
ve, egy barátom unszolására 
mentem ki Franciaországba. A 
csalódottság és a kaland utáni 
vágy hajtott. Leszámoltam a 

Vasműből, ahol villanyszere-
lőként dolgoztam és nekivág-
tam az ismeretlennek.

– Beszélted legalább  a 
nyelvet?

– Egyáltalán nem. Csak 
annyit tudtam, hogy mi az 
idegenlégió francia neve. 
Amint megláttam a feliratot 
egy ház falán, azonnal jelent-
keztem is.

– Milyen 
volt a kikép
zés? Egyáltalán 
szabade erről 
beszélgetnünk, 
vagy az interjú 
után hirtelen 
végzetes balese
tet szenvedek??

 – Nem, de-
hogy – mondja 
nevetve –, nincs 
ebben semmi 
titkos. Kemény 
volt, megedzet-
ték a testünket, 
az idegrend-
szerünket és 
természetesen 
megkaptuk a 
katonai kikép-
zést is. Ezen 
felül aktívan 

tanultuk a francia nyelvet. 
Naponta másfél órát futot-
tunk. Állandóan énekeltük 
a légiós dalokat, a hűség-
ről, a bajtársiasságról és a 
hősiességről.

– Mit jelentett a bajtársias
ság nálatok?

– Egymásért tűzbe tettük 
volna a kezünket, megtanul-
tuk, hogy nem az egyéni ér-
dek, hanem a közösség a lé-
nyeges. Itt életre szóló, mély 
barátságok kötődtek. Az egy-
másrautaltság és a bizalom, 
ami kialakult közöttünk, évti-
zedek után is bivalyerős.

– Amint látom, az erőnlé
teddel nincs baj most sem…

– Már messze nem vagyok 
olyan formában, mint húsz 
éve. Öt évet szolgáltam a lé-
gióban és egyszer sem voltam 
beteg. 

– El tudom képzelni, hogy 
a légió nem puhányok, nyava
lyások gyűjtőhelye.

– Így van, háborúban a tel-
jes erőnlét elengedhetetlen.

– Hol harcoltál, hol éltél át 
kemény helyzeteket?

– Részt vettünk a bosnyák 
háborúban és bevetettek min-
ket Csádban is. Boszniában 

leütöttek egy vascsővel, 
Csádban pedig megkéseltek. 
De ez ezzel jár, aki légiósnak 
megy, tisztában van azzal, 
hogy akár az életét is elveszít-
heti. Dicsőség a harcban eles-
ni. Ezt tanították, ezt nevelték 
belénk.

 – Mit csináltatok, amikor 
nem volt harc?

 – Parancsokat teljesítet-
tünk. Néha csikket szedtünk, 
vagy éppen krumplit pucol-
tunk, de általában készültünk 
a szolgálatra. Természetesen, 
amikor kaptunk kimenőt, 
akkor lazábbak voltunk, de 
akkor sem viselkedhettünk 
akárhogy. Kimenő alatt is elit 
légiósok voltunk, így képvi-
seltük az anyaországot. 

– Fiatal, életerős ember
ként milyen kapcsolatban áll
tál a szebbik nemmel?

– Volt, hogy nyolc hónapig 
nem láttunk egyetlen hölgyet 
sem, ami nem volt könnyű. 
De ha bementünk egy szóra-
kozóhelyre, egy légiósra leg-
alább öt szebbnél szebb nő ju-
tott. Fiatalok voltunk, erősek 
és gazdagok…

– Ilyen jól fizetett a légió? 
– Az afrikai és az akkori 

magyar viszonyokhoz képest 
is az élet császárai voltunk. 
Amikor három hétre haza-
jöttem, vettem egy autót a 
Kék Duna melletti területen, 
amit aztán itthon hagytam a 
családnak.

– Amikor hazajöttél, hábo
rúk, harcok emlékeitől meg
terhelve, nem volt nehéz visz
szaszokni a civil életbe?

– Két évig akklimatizálód-
tam. Volt olyan, hogy egy ese-
ményen pezsgőt bontottak, 
én meg a durranáskor a földre 
vetettem magam, a résztve-
vők nagy megdöbbenésére. 

– A légiós időszak után csa
ládot alapítottál.

– Igen, emiatt hagy-
tam ott a szolgálatot. Meg-
komolyodtam és családot sze-
rettem volna. Boldog ember 
vagyok, mert ma már a sze-
retteim közelsége a legfonto-
sabb az életemben.

Kállai Félix

A vasműből a légióba
 szErElmi BáNAT és KAlANDVágy 
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MuNkApsZicholóGiA

Többször találkozhattak már 
a Dunaferr Magazinban kol-
légánk, Kontár Csaba Attila 
fotóival. Csaba a Dutrade Zrt. 
munkatársa, a Panoráma Fotó 
Egyesület egyik alapítója, aki 
két egyesületi társával együtt 
elindult a közelmúltban a Lu-
dovika Campus építészeti fo-
tópályázaton. A fotópályázat 
célja az volt, hogy az alkotók 
a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem és a hozzá tartozó campus 
épületeit, parkját és az egyete-
mi életet újszerű látásmóddal, 
kreatívan mutassák be. Kon-
tár Csaba Attila képe a fo-
tósok számára meghirdetett 
helyszínbejárás alkalmával 

készült, és elnyerte a négy 
kategória egyikének fődíját. 
Az alkotónak ezúton is gra-
tulálunk!

Fődíjas fotó

életünk során nem 
kerülhetjük el a kisebb-
nagyobb kudarcokat, 
sem a magánéletben, 
sem pedig a munka 
világában. egy sikertelen 
vizsga után okolhatjuk 
a körülményeket, a 
vizsgáztató személyét, 
a fáradtságot, az 
időjárást. egy-egy 
elképzelés zátonyra 
futását, meghiúsulását 
követően keressük a 
magyarázatokat, többnyire 
magunkat felmentve, 
másokat hibáztatva.  

A tudomány művelőit hívjuk 
ezúttal is segítségül a jelenség 
összetettségének megértéséhez. 

Keményné dr. Pálffy 
Katalin szerint az előzetes 
célkitűzésnek, elvárásnak a 
teljesítmény nem mindig fe-
lel meg. Az igényszint és a 
teljesítmény tényleges szín-
vonala közötti eltérés lehet 
pozitív, ilyenkor teljesítmé-
nyünk meghaladja várakozá-

sunkat: sikerélményünk van. 
A negatív eltérés esetében a 
teljesítmény alatta marad az 
igényeinknek, ilyen esetben a 
kísérő érzelem: a kudarc. A si-
ker és a kudarc erős motiváló 
tényezőként működik, megfi-
gyelték, hogy a siker nagyobb 
mértékben növeli az igény-
szintet, mint amilyen mérték-
ben a kudarc csökkenti azt.

Jucknat kísérletében külön-
böző nehézségű feladatok kö-
zötti választás esetén a sikeres 
személyek a nehezebb felada-
tokat választották, munkatem-
pójuk felgyorsult, teljesítőké-
pességük fokozódott. A kísér-
letezővel való szociális kon-
taktust barátságos hangulat 
jellemezte. Balsikerek esetén a 
személyek nehezebben tudtak 
választani, és általában köny-
nyebb feladatok felé fordultak. 
Munkatempójuk lassult, mun-
kavégzésükre a nyugtalanság, 
gyakran az ideges kapkodás 
volt jellemző. A személyek a 
feladatot kedvetlenül végez-
ték, és gyakran a kísérletve-

zetővel való kapcsolatuk is 
romlott, például őt okolták a 
kudarcért. Ha ugyanis a bal-
siker más jelenlétében éri az 
embert, a kudarc élménye je-
lentősebbé válik. 

A siker-, illetve a kudarcél-
ményt nem minden feladattal 
kapcsolatban lehet kiváltani. 
Ha az illető elé irreálisan ne-
héz vagy túl könnyű feladatot 
tűznek, olyat, amely távol esik 
tényleges teljesítőképességé-
től, a túl könnyen megoldott 
feladat nem okoz sikert, és a 
megoldhatatlan feladat sem 
jelent kudarcot.

A sikerorientált attitűd 
olyan beállítottság, amely a 
siker nagy valószínűséggel 
történő elérését eredménye-
zi. Ilyenkor a személy olyan 
igényszintet állít fel magának, 
amelyet kényelmesen és nagy 
biztonsággal el is tud érni. 
A kudarckerülő beállítódás 
legfőbb jellemzője a kudarc 
mindenáron történő elkerü-
lésére törekvés. Ehhez olyan 
alacsony igényszint társul, 

amelynél a kudarc lehetősége 
szinte teljesen kizárt. A siker-
orientáltság és kudarckerü-
lés tartós személyiségvonás 
lehet.

Az igényszintet befolyá-
solja az a körülmény is, hogy 
a személy az adott feladatot 
egyedül, mások jelenlétében 
vagy éppen másokkal együtt, 
csoportban végzi. Általános 
tendencia, hogy az ember 
igyekszik teljesítményét a 
csoport teljesítményéhez, 
a csoport által elvárt telje-
sítményszinthez igazítani. 
Ha az egyén teljesítménye a 
csoportnívó alatt van, ez nö-
veli igényszintjét és fokozza 
teljesítőképességét. Ha telje-
sítménye az átlag felett van, 
ez inkább csökkenti, vagy 
nem befolyásolja az egyén 
igénynívóját.

Nem szeretünk tévedni, s 
még kevésbé szeretjük beval-
lani tévedéseinket, jóllehet a 
helyes döntéshozatal tudomá-
nya sok-sok buktatóval, hibá-
val terhelt tanulási folyamat 
végeredménye – írja Csepeli 
György szociálpszichológus 
és hozzáteszi: nem a tévedés 
a baj, hanem annak leplezése. 
Márpedig gyakoribb a leple-
zés, mint az őszinte beismerés 
és a kritikus önismeret.

Szente Tünde

Sikerorientált vagy 
kudarckerülő?

 NEm szíVEsEN ismErJüK BE TéVEDésEiNKET

kultúrA
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sport

illusztris társaságba került dunaferres kol-
légánk, Tóth imre: a róla szóló szócikk meg-
jelent a magyarország sikeres személyiségei 
című enciklopédia idei kiadásában. A dunaúj-
városi kispályás labdarúgás jól ismert alakja, 
a carissa sportegyesület elnöke sokat tett a 
sportért, de nevéhez emellett számos jóté-
konysági kezdeményezés is kapcsolódik.  Az 
enciklopédiában ismert üzletemberek, tu-
dósok, művészek, közéleti személyiségek 
életútjának, pályafutásának részletes is-
mertetése szerepel.

Kollégánk, Török Péter, aki korábban sok 
évig a DUNAFERR dolgozója volt, jelenleg 
a VÉD-SZ Kft. tűzmegelőzési csoportjának 
szakembere, szabadidejében kedvenc sport-
jának, a súlyemelésnek hódol.

Az idei Masters Súlyemelő Európa-
bajnokságot Magyarország rendezte 
meg. Budapesten, a Műegyetem sport-
központjában június 16-23. között zajlot-
tak a versenyek. A népes mezőnyben ösz-
szesen 554 sportoló küzdött az érmekért.

Török Péter   remek taktikával építet-
te fel versenyzését, 117 kg szakítás után 
a második helyen állt. Kiderült, hogy 
az első hely itt a jobban teljesítő román 
versenyzőé lesz. Lökésben a további ér-
mekért Péter sorrendben a svéd, majd az 
osztrák versenyzővel harcolt. A lökés gya-
korlatoknak nagy tétje volt, ezt Péter bír-
ta jobban. A szakításban szerzett előny, a 

három érvényes lökés a kitűnő 145 kiló-
val és a 262 kg összetett eredmény végül 
ezüstérmet hozott számára. A magyar 
versenyző (képünkön balról) összteljesít-
ménye  korosztályos súlycsoportjában új 
országos csúcsot eredményezett.

Nyár lévén javában 
tart a főszezon a vizes 
sportágakban. Nincs 
ez másként a Dunaferr 
sportegyesületnél sem, 
a kajak-kenu sportágban 
egymás után tartják a 
különböző versenyeket és 
válogatókat. 

A szakosztály június végi saj-
tótájékoztatóján bejelentett fő 
hír azonban ezúttal nem ver-
senyeredmény volt, hanem az, 
hogy Vajda Attila személyében 
a jövőben olimpiai bajnok kenus 
segíti a dunaújvárosi sportolók 

felkészülését. Emellett a kajak-
kenu szakosztály újabb szakág-
gal is bővült.

Mint azt Pető Zsolt szak-
osztályelnök ismertette, je-
lentős változások történtek 
a szakosztály vezetőségében 
és összetételében egyaránt.  
A legsikeresebb szakágak 
mellé újak csatakoztak, hogy 
egyre szélesebb körben, egy-
re nagyobb célok kitűzése 
mellett ismertessék meg a fi-
atalokkal és a bátor vállalko-
zókkal a csodálatos vízi világ 
magával ragadó élményét, az 
egész testet átmozgató har-

monikus mozgás örömét és 
azt a kellemes fáradtságot, 
amely a testet fejlődésre, a 
lelket kiegyensúlyozottság-
ra, a szellemet felfrissülésre 
sarkallja.

Ennek értelmében a már 
meglévő férfi és női kenu és 
kajak, valamint a masters 
szakágak mellett immáron a 
sárkányhajózás és a túra szak-
ág teszi teljessé a városi eve-
zős palettát.

A szakosztály vezetősé-
gében is számos változás 
történt. A szakosztályveze-
tő Pász Péter mellett az egy-

kori kiválóság, Vass András 
szakmai vezetőként segíti 
a napi munkát, míg Bognár 
György online kommunikáci-
ós, Petőné Parádi Judit pedig 
gazdasági vezető lett. A sár-
kányhajó szakosztályt Szücs 
László, a túra szakosztályt pe-
dig Jiling Krisztián vezeti.

Az edzői stáb is változott. 
A kajak szakág eddigi veze-
tője, Weixl Mónika hat év 
után távozott a klubtól, he-
lyét Szalóki Győző vette át. 
De miután ő nagyon leterhelt, 
ezért ősszel új edző is érkezik 
majd. A posztra három je-
lölt van, mindhárman kiváló 
szakemberek. A tárgyalások 
befejezése után derül ki, hogy 
Kulcsár Gábor, Mico Janics és 
Pruzsinszky István közül ki 
lesz a dunaferres edzői stáb új 
tagja.

Vajda Attila a jövőben 
Molnár Gergellyel társ-
edzőkként, együttes erővel 
tevékenykednek a jövőbeni 
sikerekért.

Pető Zsolt a „sárkányokkal” 
is összebarátkozott. A koráb-
bi feszültségeket megoldva az 
egykori DVSC-s klub betago-
zódott a Dunaferr égisze alá. 
Szücs László, a sárkányhajó 
szakág vezetője a jövőben 

Olimpiai bajnok segíti  
a fiatalok munkáját

 TElJEssé VálT A Városi EVEzős PAlETTA

Török péter ezüstérme
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Június 22-én a Tolna megyei Őcsényben ren-
dezték meg a már hagyományos labdarúgó 
tornát, amelyen a hazaiak mellett a Sióagárd, 
a Bátaszék és a Dunaújvárosi Kohász idősödő 
focistái léptek pályára. Az első derbin a Sió-
agárd 1-1-es döntetlent játszott a bátaszéki 
együttessel, majd tizenegyes rúgásokkal (3-2) 
jutott a döntőbe. Csapatunk a hazaiak ellen kí-
sérelte meg a fináléba jutást. Lendületes kez-
dés után a 2-0-ás végeredmény döntőbe jut-
tatta a dunaújvárosiakat. A bronzmeccsen a 
hazaiak egy góllal bizonyultak jobbnak a Báta-
szék alakulatánál. A döntőben a kezdés után a 
Kohász azonnal magához ragadta a kezdemé-
nyezést és bő negyedórányi játék után Freud 
valamint Miklós két-két találatával négygólos 
vezetést szerzett. A lelkes agárdiak gyorsan 
szépítettek, majd végül 7-3-as gólaránnyal ért 
véget a mérkőzés. 

Csik János 

szeretne a gyermekekre fó-
kuszálni, ezért különös fi-
gyelmet szentel a sulisárkány 
versenyeknek. Szeretné, ha 
ez a rendezvény is hamaro-
san több száz fős szabad idős 
programmá válna. Ennek ér-
dekében igyekeznek majd jó 
kapcsolatot kiépíteni az isko-
laigazgatókkal és a testneve-
lőkkel. Örömhír, hogy sikerült 
egy tízszemélyes hajót is be-
szerezni, amellyel bővültek az 
edzési lehetőségeik.

Intézményes keretek közé 
kerültek a túrázók is. Jiling 
Krisztián vezetésével igyekez-
nek mindenkit megszólítani, 
aki gyönyörű természeti kör-
nyezetben szeretne kikapcso-
lódni és mozogni. Az egye-
sületnek adottak az eszközei, 
hogy akik nem sportolók, de 
szeretnének vízre szállni, a 
természethez közelebb lenni, 
jó társaságban tudják eltölteni 
az időt egy túrázással. Ezekből 
egyre többet és hosszabb távon 
szeretnének rendezni, a későb-
biekben nemcsak a Dunán, 
hanem más vizeken is. Az első 
túrára rögtön július 28-án ke-
rül sor, a cél a kisapostagi du-
nai strand. Jelentkezni a szak-
osztály elérhetőségein lehet.

Szóládi Zoltán

Vajda Attila sándor olimpiai baj-
nok magyar kenus 1983. már-
cius 17-én született szegeden. 
2008-ban Pekingben c-1 1000 
méteren győzött az ötkarikás 
játékokon. Világbajnoki címet 
2007-ben, 2011-ben és 2013-
ban, míg Európa-bajnokságot 
2007-ben és 2009-ben nyert 
ebben a számban. Júniustól 1+1 
évre a Dunaferr sportegyesü-
lethez kötelezte el magát edző-
ként. 

– Hogyan kötöttél ki Dunaúj-
városban?
– Az elmúlt két évet ázsiában 
töltöttem, ahol edzőként dolgoz-
tam és rengeteget tanultam. sok 
tapasztalattal tértem haza, úgy 
érzem, emberileg is rengeteget 
változtam, fejlődtem. miután ha-
zajöttem, egy rangsoroló verse-
nyen összefutottam Pető zsolttal, 
aki felvázolta, hogy Dunaújváros-
ban olyan fiatal versenyzők van-
nak, akiknek esélyük van kijutni 
az olimpiára. Ezt követően megfi-
gyeltem a fiatalokat, majd egyez-
tettem a volt klubommal, és meg-
egyeztünk a dunaferresekkel. úgy 
éreztem, ezeknek a srácoknak 
most van szükségük arra a tudás-
ra, amit elsajátítottam. Az eltelt 
néhány hét alatt megszerettem 
a csapatot, a legkisebb tagjától a 
legnagyobbig.

– mik a céljaid, mivel lennél 
elégedett két év múlva, Tokió 
előtt?

– Két év gyorsan eltelik. Első-
sorban azt érzeném pozitívnak, 
ha látnám az elmozdulást abba 
az irányba, amerre tervezünk 
molnár gergellyel. mi ketten 
együtt dolgozunk, 
társedzőkként tevé-
kenykedünk, együtt 
írjuk az edzéster-
veket is. Elégedett 
azzal lennék, ha a 
srácok önmagukat 
tudnák legyőzni, ha 
át tudnának lépni 
egy olyan küszöböt, 
amelyet önmaguk-
nak generálnak. Az 
első év után, ha ez 
sikerül, akkor való-
ban látótávolságba 
kerülhet az olimpia 
is, lehet esélyünk kijutni. Az, 
hogy ott majd mit sikerül elérni, 
egy másik történet lesz, ne ro-
hanjunk ennyire előre. 

– mit tudsz a személyes pél-
dádból, egyéni sikereidből át-
adni, beépíteni a fiatalok mun-
kájába?

– leginkább edzésmetodi-
kát hozok ide, olyan edzésmód-
szereket, amelyekkel sikeres 
tudtam lenni. Amikor elmegy 
az ember egy edzőképzésre, 
akkor megtanítják az alapokat 
és azt, hogy mi az elméleti hát-
tér, de azt nem, hogy konkrétan 
hogyan kell csinálni, nem mu-
tatják meg a mikéntet. Azt min-

denkinek meg kell tapasztalnia. 
én ezt a tapasztalatot próbálom 
meg beépíteni és összefésülni 
gergő munkásságával, illetve 
azt a versenyzői mentalitást 

igyekszem át-
adni, amivel én 
felmentem a 
pályára és ered-
ményes tudtam 
lenni. Ez egyfaj-
ta mentális ru-
tin, amely arra 
készíti fel őket, 
hogy amikor ver-
senyezni kell, ne 
remegjen meg 
a kezük, hanem 
pontosan tud-
ják azt, mit kell 
tenniük. Amel-

lett, hogy felkészítjük őket fizi-
kálisan is, a tudatos mentális 
felkészítés mellett igyekszünk 
profi szemléletet kialakítani. én 
a munkában hiszek, munka és 
alázat nélkül nincs eredmény! 
Nincsenek kibúvók, nincsenek 
trükkök és nem hiszek a hó-
kuszpókuszokban. Következe-
tesen kell felépíteni mindent, 
nem lehet ész nélkül dolgoz-
tatni a sportolókat, optimálisan 
kell meghatározni a minőség és 
a mennyiség arányát. Emellett 
nem szeretek feladni semmit. A 
srácoknak is azt szoktam mon-
dani, előre ne jelentsék ki sem-
miről, hogy teljesíthetetlen!

Munka és alázat nélkül nincs eredmény!

őcsényben is sikerült a címvédés

A D. Kohász tornagyőztes csapata: gyalus, Sztanó, Miskovicz, Lengyel, garbacz, pomázi j, pomázi 
A, Bócz, Csikós, Kákonyi, Klár, Freud

A végeredmény: 
1. Dunaújvárosi Kohász
2. Sióagárd
3. Öcsény
4. Bátaszék
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Véradás
A dunaújvárosi véradás 
egyik fő bázisa hagyomá-
nyosan az ISD DUNA-
FERR, ahol legközelebb 
július 19-én a Hengermű-
vekben lesz véradás 6,30-
12 óráig. Augusztus 16-án  
6,30-11 óráig a Szállítómű-
ben várják a véradókat.

A szervezők kérik a 
véradókat, hogy fény-
képes igazolványt és 
tajkártyát vigyenek 
magukkal.

Nyár van, egymást érik a kertekben, hétvégi telkeken vagy ép-
pen a szabadságon lévők otthoni konyháiban a jó hangulatú 
grillpartik, közös főzések, kiadós családi-baráti étkezések. Van, 
aki külföldi utazása során kóstol új, egzotikus ízeket, mások süt-
ni-főzni tanítják a náluk nyaraló unokát, vagy éppen a fesztiválok 
streetfood büféiben bukkannak rá költeménynek is beillő étel-
csodákra. De vitathatatlan, hogy a hűvös borospincék megláto-
gatására is a nyár a legjobb időszak.

Osszák meg velünk a nyár „legzamatosabb” pillanatait, 
küldjenek egy fotót rövid képaláírással a dunaferrmagazin@
isd-dunaferr.hu címre augusztus 7-ig. Az e-mailben szere-
peljen a beküldő neve, munkahelye és telefonos elérhetősé-
ge is. A legjobban sikerült képekből összeállítást közlünk a 
Dunaferr Magazin augusztusi számában, három szerencsés 
beküldő pedig az ISD DUNAFERR Zrt. és a Magyar Vas- és 
Acélipari Egyesülés által közösen felajánlott ajándékcsoma-
got nyer. 

Várjuk a fotókat, addig is kellemes nyári kikapcsolódást 
kívánunk minden kedves olvasónknak! 

Az OMBKE helyi szervezete legutóbbi klubnapján a hamburger hungária 
Kft.-hez látogatott el. A program lehetőséget kínált az erőmű és a 
7-es papírgép csarnokában folyó termelés megtekintésére. A cég 
Európa vezető vállalkozásainak egyike az újrahasznosított papírgyártás 
területén.

Régi hagyomány, hogy a DU-
NAFERR törzsgárda-biztosítási 
kötvény átadásával ismeri el a 25 
éves folyamatos munkaviszonyt 
elérő dolgozóinak hűségét. Az 
átadási ünnepséget idén június 
21-én tartották meg. A válla-
latvezetés nevében dr. Sevcsik 
Mónika RMS és HR igazgató 
köszöntötte a jubilálókat, meg-
köszönve áldozatvállalásukat, 
kitartásukat. A jubilálóknak 
gratulált Borbély Zoltán, az Du-
naferr DV. Vasas Szakszerve-
zeti Szövetség elnökhelyettese, 
és Gombos György, a Dunaferr 
Ifjúsági Szervezet elnökhelyet-

tese is.  Az idei évben a Nagy-
olvasztóműből 22, az Acélmű-
ből 12, a Meleghengerműből 
23, a Hideghengerműből 15, 
a Lemezalakítóműből 3, a 
Szállítóműből 11, az Irányí-
tás központi szervezeteiből 
37 munkavállaló vehette át az 
elismerést. Az ISD POWER 
Kft.-nél 16-an, a Vámügy-
nökség Kft.-nél 1 munkavál-
laló, az ISD Kokszoló Kft.-nél 
19-en részesültek az elisme-
résben. Az ISD DUNAFERR 
csoportnál idén összesen 159 
fővel bővült a törzsgárda lét-
száma.

Fotópályázat
 mi szEm-száJNAK iNgErE...

A hűség elismerése
 áTADTáK A KöTVéNyEKET
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