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Torokzárcsere az I. kohón
A nagyolvasztót lefedő torokzáró berendezés a hő és más 
fizikai kitettségek miatt időről időre elhasználódik. Tapasz-
talatok szerint a cseréje három évenként esedékes, így jó 
eséllyel nem sok olyan év van, amikor ne kerülne sorra va-
lamelyik kohón a fókuszált szervezést igénylő munka. Idén 
az I. számú nagyolvasztón van a sor.

2. oldal

Nagyjavítás a hengerművekben
Mint általában a korábbi években, a Meleghengerműben 
idén is a július-augusztus hónapok fordulójára időzítették a 
kéthetes nyári karbantartási időszakot. A Hideghengermű-
ben szintén a nyári időszak a nagyjavítások „csúcsszezonja”. 
Mindkét gyártóműben beruházásokra is sor került a szoká-
sos karbantartási munkálatok mellett.

4. oldal

Mobilszolgáltató-váltás  
az ISD DUNAFERR-nél
A vállalati mobil flotta szolgáltatóváltásának első üteme le-
zárult. A következő ütem szeptember közepén lesz, melyről 
minden érintett munkavállalót tájékoztat az IT Igazgatóság. 
A dolgozói flotta kedvezményes díjcsomagjairól a szolgálta-
tók részletes tájékoztatóját magazinunkban is megtalálják.

6. oldal

Megújul a vasműs ipari skanzen
Nyugdíjas vasműs mérnökök felvetésére, az OMBKE párt-
fogásával, az ISD DUNAFERR és az MVAE támogatásával 
megújul a Gyártörténeti Gyűjtemény 1989-ben átadott Sza-
badtéri Kiállítása. Július közepén egy lelkes csapat önkén-
tes munkában látott hozzá a rendrakáshoz.

12. oldal 
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Aktuális

A nagyolvasztót lefedő 
torokzáró berendezés 
a hő és más fizikai 
kitettségek miatt időről 
időre elhasználódik. 
tapasztalatok szerint a 
cseréje háromévenként 
esedékes, így jó eséllyel 
nem sok olyan esztendő 
van, amikor ne kerülne 
sorra valamelyik kohón 
a fókuszált szervezést 
igénylő munka.  
idén az i. számú 
nagyolvasztón van a sor. 

Nem először bontják le a tech-
nológiát kiszolgáló berendezést, 
majd építik helyére az újat a 
nagyolvasztó gépészeti üzemé-
nek szakemberei. Hónapok óta 
készítik elő a százhúsz órára 
tervezett műszaki „mutatvány” 
minden percét. A munkálatok 
részleteiről Mérges László gé-
pészeti üzemvezető tájékoztatta 
lapunkat.

Funkciók és méretek
A kohó tetején elhelyezett, 
kúp formájú berendezésnek 
kettős funkciója van. Részben 
nyomáskiegyenlítőként mű-
ködik, akár egy zsiliprendszer, 
másrészt a szkipkocsikban 
érkező elegyet engedik rajta 

keresztül egyenletes elosztás-
ban a kohóba. Lényegében itt 
„etetik” a kohót. A szerkezet 
több fő elemből áll. Ezek a 
következők: toroktámgyűrű, 
nagytölcsér, nagykúp ruda-
zattal, kúpkamra, kistölcsér, 
kiskúp rudazattal, bordás 
tölcsér, elegyelosztó és a be-
fogadó tölcsér. Nyomáski-
egyenlítő szelepek nyitnak és 
zárnak, az említett kúpok a 
tölcsérekre nyitnak és zárnak 
az adagolásnak megfelelően. 
Tonnákban mért alkatrészek 
mozognak. Az elegyelosztó 
pedig egy fogaskoszorún ke-

resztül forgatva teríti a beada-
golt technológiai elegyalkotó-
kat egyenletesen elosztva. 

A torokzáró berendezés 
főbb műszaki adatai:
— átmérő: 4 780 mm
— magassága a kúprudak és vo-

nórudak nélkül: 6 420 mm
— tömeg: 72 910 kg

Lehetne részletesebben is 
kibontani a számokat, de a 
lényeg, hogy 5 és 20 tonna kö-
zötti „alkatrészekkel” dolgoz-
nak a szerelők lent a földön 
is, és majd harminchat méter 
magasban, a kohó tetején. 
Nem végezhetnek elnagyolt 
munkát, milliméter pontos-
sággal kell egymáshoz illesz-
teniük minden vasdarabot. A 
végén fogaskerekek, vonóru-
dak tonnákat mozgatnak meg 
a technológia által megkívánt 
időrendben.

Hasonlóan bonyolult fel-
adat a régi szerkezet lebon-
tása, hisz bár lefojtott anyag 
fölött, de mégiscsak nagy 
hőségben, nagy magasság-
ban kell elvágni egymástól a 
berendezés fő elemeit, majd 
szűk helyen leemelni, vago-
nokra rakni.

Előkészületek
Mérges László hangsúlyozta, 
hogy az üzem létszáma a napi 
karbantartási munkák mellett 
alacsony a feladat megoldá-
sához, ezért külső cégekkel 
működnek együtt. A berende-
zés fődarabjait, a nagykúpot, 
a nagytölcsért, a kistölcsért, 
a kiskúpot az öntvényekkel és 
szárral, valamint nagykúp ru-
dat az ukrajnai Mariupolban 
készítették. Hónapokkal koráb-
ban Cseh Ferenc gyárvezetővel 
a helyszínen megtekintették a 
gyártást, átvették az elkészült 
darabokat. Az alkatrészek már 
megérkeztek a DUNAFERR 
területére, a masszaház és az 
üstfalazó épület előtti területen 
tárolják azokat, a hatalmas mé-
reteik miatt. Ezen a területen 
újítják fel a korábban lebontott 
bordás tölcsért, elegyelosztót, 
befogadó tölcsért és a kúp-
kamrát a kohógépműhely szak-
emberei. A vonórudak, lakat-
anyák, hevederek, a szereléshez 
szükséges alkatrészek gyártásá-
ban és a felújítási munkákban 
tevékenyen részt vett a Gyártó 
Egység, benne a mechanika és 
a lakatosüzem szakemberei. Az 
előszerelési munkálatok közel 
egy hónapja folynak. 

Az előszerelési területre 
szállítják az összes gépegysé-
get, alkatrészt. Részben össze-
próbálják a részegységeket, 
majd a felépítést megelőző 
napokban kellő sorrendben 
öt vasúti vagonra rakják. Lesz 
közöttük süllyesztett rakterű 
kocsi is, hogy az 1-es kohó 
környezetében lévő energeti-
kai vezetékek alatt elférjenek. 
Az emeléshez füleket hegesz-
tettek a részegységekre, vonó-
rudakat készítettek elő.

Lesz a vágányok között is 
összeszerelő művelet. Olyan 
munkálatok kerülnek majd itt 
sorra, amiket a nagy mére-

Torokzáró berendezést 
cserélnek az I. számú kohón

 „RUTINMUNKA” KIHíVáSOKKAl

A Mariupolban gyártott alkatrészek között van a nagykúp-nagytölcsér is, 
összerögzítve a vonórudakkal

A bordás tölcsért a kohó gépműhelyben újítják fel 
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tek miatt korábban nem lehet 
elvégezni.

Bontás és építés 
százhúsz órában
Napokra lebontva szervezik a 
szakemberek az augusztus 27. 
és 31. között bontásra és építés-
re kapott százhúsz óra minden 
percét. Folyamatosan, éjjel-nap-
pal, két műszakba szervezve, 
tizenkét-tizenkét fő dolgozik 
majd a kohó tetején, a kilence-
dik és tizenharmadik szint kö-
zött. Hozzájuk kapcsolódnak 
villamos szakemberek is. Az 
első napokban darabokra vágják 
a már megszolgált torokzáró be-
rendezést, és daruval az előké-
szített vasúti kocsikra rakják. A 
nagytölcsér 14 tonna, a nagykúp 
a rudazataival 25, a kúpkamra 
20, a kistölcsér 7, a kiskúp pedig 

5 tonna megközelítő súllyal bír. 
Vágást követően ezeket a dara-
bokat mozdítani, rögzíteni kell, 
majd a darusnak kiügyeskednie 
a csövek és vezetékek között a 
vasúti kocsikra. Mindeközben a 

kúpkamra, elegyelosztó, kiskúp 
és kiskúpszár, valamint a nagy-
kúpot mozgató rúd előszerelése 
történik a vágányok között, hogy 
mindezeket egyben előszerelve 
emelhessék a toroktámgyűrűre 

már felrakott nagykúp-nagytöl-
csér együttesére. 

Az új berendezés felépítése 
a második-harmadik napon 
kezdődik. A szerelők segítsé-
gére lesz egy speciális, 90 ton-
na teherbírású autódaru is. 

Elsőként a nagykúp-nagy-
tölcsér egybe rögzítve ke-
rül fel a helyére, vagyis a 
toroktámgyűrűre. Egyben 
emelik a helyére a nagykú-
pot a nagytölcsérrel, a két 
elem együttes súlya mintegy 
38 tonna. Precíz illesztése-
ket kíván, hogy ne zuhanjon 
a kohóba. Igazi látványosság 
és szakmai teljesítmény lesz 
a „nagy emelés”, valamikor a 
harmadik-negyedik napon, 
amit a kohó tetejére épített, 
65 tonnás daruval végeznek. 
Ezt követően sem lankadhat 
a figyelem, hisz a himbaszer-
kezet rúdjait sem egyszerű 
beemelni. A feladatot egy 5 
tonnás zászlódaruval, vala-
mint egy telepített, 10 tonnás 
daruval oldják meg.  

Miután a torokzáró beren-
dezés valamennyi darabja a 
helyére került, következhet a 
mozgó részek gépészeti ösz-
szehangolása, a szükséges vil-
lamos kapcsolódások kiépítése. 

A százhuszadik óra végén 
elhagyják a szerelők a hely-
színt, legalábbis leszállnak a 
földre. Ekkor kezd majd folya-
matos működésbe az új torok-
záró berendezés, a tervek sze-
rint a következő három évre.

Kaszás Éva

A Mariupolban legyártott új alkatrészek egyike a kiskúp szárral, 
előszerelve

Az üzemvezető a tervrajzokkal „kel és fekszik” mostanában

Az elegyet elosztó úgyneveztt Mazanek forgótölcsér két félből áll

Emelősodrony és vonórúd-elemek a bordás tölcsér előtt

32018. augusztus



Aktuális

Mint általában a 
korábbi években, a 
Meleghengerműben idén 
is a július-augusztus 
hónapok fordulójára 
időzítették a kéthetes nyári 
karbantartási időszakot.  

Mint arról Lontai Attila gyárve-
zető tájékoztatott, július 24-én 
este 10 órakor állt meg a hen-
gersor, és azóta folyamatosan 
haladtak a szakemberek a javí-
tási munkálatokkal. A lefejtő-
darabolósor július 31-én állt le, 
addig tartott ki a feldolgozandó 
anyagmennyiség. A léptetőge-
rendás kemence nagyjavítása 
már a hivatalos karbantartási 
időszak előtt megkezdődött, 
mivel alapanyaghiány miatt 
megállni kényszerült a gyártó-
mű, így a kemence nagyjavítását 
az állásidő alatt, már június fo-
lyamán elvégezték. Június végé-
re már újra üzembe is állt ez a 
kemence, miután rendeződött 
az alapanyag-ellátás. Az év so-
rán a II-es számú tolókemence 
csökkentett üzemidővel, tar-
talékként üzemelt, így annak 
nagyjavítására idén nem volt 
szükség. Az I-es tolókemence 
lesz az idén az, amelyet az in-
tenzívebb üzemeltetés után tel-
jes körű karbantartásnak vetnek 
alá. Ez a munka időben nem 
karbantartási ciklusra van idő-
zítve, hanem azt követően kez-
dődik, és várhatóan augusztus 
végére fejeződik be.

A gépészeti berendezések 
esetében a szokásos mun-
kálatok mellett felújították 
a tolókemence kiadó részé-
nél található revecsatorna-
surrantókat, a fokozott vízter-
helés miatt volt erre szükség.  
A vízszintes és függőleges 
előnyújtónál a szokásos mun-
kálatokat végezték el, ezenkí-
vül a függőleges állványnál az 
egyik motort újrakábelezték, 

és mindkét függőleges motor 
új csapágykenőrendszert ka-
pott. A coil-boxnál  a szoká-
sos munkálatok elvégzésével 
megtörtént a felújítás. A vég-
vágó ollón nyolc év után dob-
cserét kellett végrehajtani. Itt 
találtak egy törött csapágyat 
is, a jelenség egyértelműen 
műszaki problémára vezethe-
tő vissza, az állvány deformá-
lódása miatt következhetett 
be.  Az állvány cseréje is szük-
séges lesz a közeljövőben, a 
gyárvezető reményei szerint 
legkésőbb a jövő évi nagyjaví-
tási időszakban megvalósul-
hat ez a beruházás.

A hengersoron pörgő-
betéteket cseréltek az 1-es, 2,-
es, 4-es és 6-os állványokban, 
valamint az 1-es állványban a 
résállító kapszulák cseréjére 
is sor került. Augusztus 5-én, 
vasárnap indult újra az állvá-
nyok forgatása, így el tudták 
végezni a motorok tartalék 
kontron beépítését, ami a sori 
hajtások biztonságos üzeme-
lési teszi lehetővé. A gyártó 

General Electric 
szakemberei a 
helyszínen segítet-
ték ezt a munkát. 
Több állványnál is 
szükséges volt az 
alsó felületek meg-
munkálása is.

Az I-es csévélőt 
gyakorlatilag telje-
sen felújították, és 
itt is szembesültek 
nem várt műszaki 
problémával:  az 
1-es formázó görgő 
tartóasztalánál kel-
lett javítást végez-
ni. A géptermekben 
a 2-es motorban 
tengelykapcsolót 
kellett javítani, az 5-ös és 6-os 
motoroknál pedig a teljes 
portalanítást végezték el. 

Lezajlott néhány kisebb 
beruházás is: ezek közül a 
legnagyobb volumenű az 5-ös 
villamos alállomás megsza-
kítóinak cseréje volt, meg-
történt a 84-71-es daru teljes 
villamos és gépészeti felújí-

tása,  történtek fejlesztések a 
vízszintes és a készsori hidra-
ulika-rendszerekben, és bizo-
nyos szakaszokon sor került 
darusín-cserékre is.

A nagyjavítás befejeztével a 
hengerlés augusztus 7-én este 
23.30 órakor rendben megin-
dult a gyártóműben.

Sz. I. 

A Meleghengerműben lezajlott  
a nyári nagyjavítás 

 NEM VáRT, KISEBB pROBléMáKKAl IS SzEMBESülTEK

A coil-box és a végvágó olló felújítása

A nagyjavítást előkészítő bontási munkálatok  
a vízszintes és függőleges hengerállványoknál 
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A Hideghengerműben az 
év során több alkalommal 
is vannak rendszeres 
karbantartási időszakok, 
de a nagyjavítások 
„csúcsszezonja” 
hagyományosan a július-
augusztus, mondta el 
lapunknak Zombori 
Zoltán üzemviteli és 
karbantartás vezető. A 
munkálatok ütemezése 
a Meleghengermű 
leállásához igazodik, 
hiszen ilyen módon 
kezelhető gazdaságosan az 
alapanyaghiány.  

A Meleghengermű július 24-ei 
leállását követően a legyártott 
melegen hengerelt tekercsek 
átszállítása után, július 26-án a 
tekercsátadó berendezés leállí-
tásával elindult a karbantartási 
folyamat a Hideghengerműben.  
Július 31-éig le is pácolták az 
utolsó melegen hengerelt teker-
cseket, így augusztus 1-jén a pá-
coló nagyjavítása is megkezdőd-
hetett. A savregenerálót 28-án 
kapcsolták ki, ezt követően egy 
48 órás kihűlési időszak után ott 
is elkezdődött a karbantartás.

 A tekercsátadónál a rutin 
karbantartási feladatokat haj-
tották végre, beruházás nem 
történt, a nagyjavítás ezen a 
területen már be is fejező-
dött. Gépészeti területen a 

tömítések, csúszófelületek, 
csapágyazások, hidraulikus 
berendezések ellenőrzésén 
volt a hangsúly. Miután a 
Hideghengerműben ezek a 
termelőberendezések szin-
te teljes egészében PLC-ve-
zéreltek, a hagyományos ér-
telemben vett villamos kar-
bantartási munkálatok egyre 
inkább átalakulnak. Villamos 
oldalról elsősorban a kábe-
lezések, és ki-bemenetek, 
modulok ellenőrzése zajlik, 
illetve ilyenkor van mód a 
szükséges programfrissítések, 
program-átalakítások végre-
hajtására is. Nagyon fontos a 
berendezések portalanítása 
is, mert bár a központi hard-
veregységek klimatizált he-

lyiségben vannak telepítve, a 
perifériás berendezéseknek 
sokat árthat a porterhelés.

A savregenerálón a saját 
létszám mellett külső szak-
cégek is bekapcsolódtak a 
munkavégzésbe, itt augusztus 
16-ára tervezik a karbantartás 
befejezését. A KGYV-Kapton 
Kft. a regenerálóban található 
reaktor és ciklon berendezé-
sek falazatának javítását végzi, 
illetve szintén külső szakcég, a 
Plasticorr Kft.  végezte a sav-
álló polipropilén vezetékek, 
berendezések karbantartását. 
A Hideghengermű vertiku-
mában időben és pénzben is a 
legnagyobb volumenű munka 
a savregeneráló nagyjavítása. 
Ide tartozó információ még, 

hogy szeptember elején újabb 
két savtartály cseréjére is sor 
kerül, a berendezések már a 
gyártás utolsó fázisában van-
nak, leszállításuk hamarosan 
megtörténik a DUNAFERR 
területére. Jövőre még a  
3 utolsó tartály cseréje van 
tervbe véve, s ha ez is megva-
lósul, akkor teljesen megújul a 
tartálypark.

A pácoló is a legnagyobb 
igénybevételű részegységek 
közé tartozik a Hideg hen ger-
műben. A tervek szerint itt 
augusztus 1-jétől 9-éig tart a 
nagyjavítás, a szokásos gépé-
szeti karbantartási feladatokat 

végzik el a szakemberek. A be-
rendezés már folyó szétszere-
lése és átvizsgálása során nem 
merültek fel súlyosabb műsza-
ki problémák, így terv szerint 
tudnak haladni a karbantartási 
munkálatokkal. 

Az 1700-as dresszírozó 
berendezés nagyjavítását lap-
zártánk után, augusztus 10-én 
kezdik meg a szakemberek, a 
folyamat a tervek szerint 16-
áig tart. Itt a karbantartási fel-
adatok mellett végrehajtanak 
egy régóta várt beruházást is: 
megérkezett Ausztriából a fel-
csévélő berendezés új csévé-
lődobja, ennek a beépítése és 
beüzemelése is megtörténik a 
nagyjavítás ideje alatt.

Sz. I.

Tartálycserék a savregenerálón, 
csévélődob-csere a dresszírozón 

 NAGyJAVíTáS A HIDEGHENGERMűBEN

Karbantartás a pácoló elvezető szakaszán

Augusztus 3-án olyan kép tárult elénk a tekercsraktárban, ami csak 
nagyon ritkán látható: üresen álltak a tárolóhelyek 

Felújítási munka a savregenerálóban

52018. augusztus
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Mobilszolgáltató-váltás  
az ISD DUNAFERR-nél

A vállalati mobil flotta 
szolgáltatóváltásának 
első üteme augusztus 
2-án zökkenőmentesen 
megtörtént. 
tervezetten a 
következő ütem 
szeptember közepén 
lesz, melyről minden 
érintett munkavállalót 
az it igazgatóság 
tájékoztat. 

Mint jeleztük, 
a jelenlegi 
szolgáltatókhoz 
hasonlóan a Vodafone 
is létrehozza dolgozói 
flottáját, illetve a 
telenor is fenntartja, 
megújítja a dolgozói 
flottáját, előnyösebb 
csomagokkal.

A részletek a mellékelt 
hirdetményekben 
találhatók, mindenki 
a saját telefonos 
szokásaihoz választhat 
szolgáltatót és 
csomagot. továbbá 
a munkavállalókat 
szórólap, plakát, 
telefonos megkeresés 
útján is tájékoztatjuk 
a lehetőségekről. 
szeptember hónapban 
a munkavállalóknak 
lehetőségük lesz 
a kultúrterem 
első emeletén is 
intézni a dolgozói 
flotta szerződéssel 
kapcsolatos ügyeiket. 
A kitelepülés 
pontos időpontjai 
a szórólapokon, 
illetve a duNAFerr 
intranetén lesznek 
megtalálhatóak. 
további egyszerűsítés, 
hogy a munkavállalók 
a fényképes 
belépőkártyájukkal 
igazolhatják a 
munkaviszonyukat, 
nincs szükség egyéb 
munkáltatói igazolásra. 

isd duNAFerr Zrt.  
it igazgatóság
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Aktuális

Júliusi lapszámunkban már megjelent a 
kitüntetett munkatársak névsora, ezúttal 
röviden bemutatjuk a díjazottak szakmai 
pályáját, egyúttal ismételten gratulálunk 
kiváló teljesítményükhöz. (A fotókon a 
díjazott kollégákat minden esetben a bal 
oldalon láthatják – a szerk.)

Gincsai László, a Nagyolvasztómű mun-
kavállalója 1986-ban ipari tanulóként 
került a kohóüzembe. Az évek során 
tapasztalata, teherbírása, szorgalma, a 
szakma iránti alázata érdemessé tette a 
főolvasztári beosztásra. A beosztottai és 
kollégái közöt kimagasló tiszteletnek ör-
vend, felelősséggel járó munkája mellett 
türelemmel és önzetlenül oktatja a hozzá 
került olvasztárokat.

Ádám András folyamatirányítási öntő 
2000 júniusa óta az Acélmű FAM üzemé-
ben dolgozik. Szakmai ismereteit, gya-

korlati tapasztalatait az új munkavállalók 
betanításában és segítésében is kiválóan 
alkalmazza, elősegítve a gyakorlati isme-
retek elsajátítását és a beilleszkedésüket. 
Szorgalmával a munkaköri feladatait kivá-
lóan látja el, a pluszfeladatok végrehajtásá-
ban is aktívan részt vállal.

Ács József, a Lemezalakítómű hegesztője-
ként munkáját mindig lelkiismeretesen, 
megbízhatóan végzi. Munkaköri felada-
tainak ellátása mellett a gyártás egyéb 
területén számos más feladatot is végez. 
Megbízható, jó munkaerő, vezetőivel, 
munkatársaival való kapcsolata kiváló. 

Kalász István 1969-ben mint lakatos 
tanuló kezdett el dolgozni a gyárban. 
Csaknem 25 évvel ezelőtt kapott csoport-
vezetői kinevezést, azóta irányítja a Be-

ruházási és Karbantartási Igazgatóságon 
a rá bízott kollégákat és neveli a fiatalo-
kat, akiknek mindig önzetlenül adja át 
szakmai tudását, tapasztalatait. Speciális 
szakterülete a kötözőgépek, búvárszivaty-
tyúk, hidraulikus és pneumatikus kisgé-
pek javítása.

Szabó József 1977 óta a Meleghengermű 
gépészeti üzemének munkavállalója. A ke-
néstechnikai karbantartó csoport vezető-
jeként csoportjának húzóembere, szakmai 
tudását, igényességét több tucatnyi újítás 
fémjelzi. Munkájára minden körülmények 
között lehet számítani, üzemzavarok, ja-
vítások idején bármikor mozgósítható. 
Beosztottait rendszeresen oktatja, munka-
társaival és a társüzemekkel való kapcso-
lattartása is példaértékű.

 

Kassai Zsolt gépészmérnökként a Hideg-
hengermű magasan képzett, az évek so-
rán nagy gyakorlati tapasztalatot szer-

Kiváló dunaferresek elismerése 
 péNTEK 13-áN 13 KOlléGáT JUTAlMAzTAK

Július 13-án, a Xli. Vasas- és kohásznap alkalmából tizenhárom olyan 
kollégánkat köszöntötték a színpadon, akik kimagasló, egyben példamutató, 
eredményes teljesítményt nyújtanak munkahelyükön, jó hozzáállásukkal 
segítik a közös vállalati célok elérését. Az elismerő oklevelekkel pénzjutalom 
is járt, az elismeréseket munkahelyi vezetőiktől, illetve tankhilevich evgeny 
cégvezetőtől vehették át az érintettek. 
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zett munkavállalója. Lojális, az emberi 
kapcsolatokban az odafigyelés és a kol-
légái iránti segítőkészség jellemzi. Hen-
gerész csoportvezetőként dolgozó kollé-
gánk példamutató szakmai tevékenysége 
és emberi hozzáállása egyaránt elisme-
résre méltó.

Mádl István, a Fémbevonómű műszak-
vezetője 1993-ban kezdett dolgozni a 
horganyzóüzemben. Kezdettől arra tö-
rekedett, hogy minél jobban megismer-
je a szalaghorganyzó gépsort és annak 
technológiáját. Több újítása és fejlesz-
tési javaslata valósult meg az évek alatt. 
Munkája során törekszik a jó kollegiális 
kapcsolatok kialakítására. Munkatársai 
elismerik hozzáállását és szakmai tudá-
sát, tapasztalatait.

Kiss Tibor, a Szállítómű járműüzemel-
tetési üzemének művezetője 1992-től 
dolgozik a DUNAFERR-nél. Hosszú ide-
je kimagasló munkát végez, a rábízott 
feladatokat maximálisan teljesíti. Mun-
katársaival való kapcsolata jó, magas 
színvonalú és széles körű szakmai tapasz-
talatokkal rendelkezik.

Szántó János, a termelésirányítási igazga-
tóhelyettes szervezetében működő raktá-
rozási és kiszállítási üzem raktárkezelője 

szorgalmas, megbízható kolléga, munká-
ját lelkiismeretesen végzi. Az innováció-
ban is jeleskedik, több újítási javaslata is 
van. Létszámhiány esetén lehet rá számí-
tani, gyakran vállal túlórát. A műszakve-
zetőt távollétében ő helyettesíti.

Pető László, az IT Igazgatóság csoportve-
zetője 1998 óta az ISD DUNAFERR Zrt. 
dolgozója. Részt vett a kokszolói gázhű-
tő berendezés 2017. évi építésén, ahol a 
folyamatirányítási munkák határidőre 
történő befejezése jelentős mértékben az 
ő érdeme volt. Kimagasló teljesítményt 
nyújtott az 1. sz. kohógáz-tisztító teljes 
műszeres és folyamatirányítási felújításá-
nak sikeres végrehajtásában. Ezeken felül 
több más projekt kivitelezési munkáiból 
is példamutatóan kivette részét.

Mahovics István, az ISD Kokszoló Kft. 
gázmestere 1982-ben műszerészként ke-

rült a gyárba. 1986-ban került a Kokszoló 
kemenceüzeméhez, ahol szorgalmának és 
jó képességeinek köszönhetően 2001-ben 
gázmesteri megbízást kapott. Szakem-
berként és emberként is tisztelik munka-
társai, vezetői. Munkaköri feladatainak 
elvégzése mellett örömmel tanít, a Kok-
szoló kollektívája mindenkor támaszkod-
hat tudására, segítőkészségére.

Markó Emil, az ISD POWER Kft. kar-
bantartó elektrikusa 1981-től dolgozik a 
DUNAFERR-nél. Évtizedek óta kiemel-
kedő színvonalon végzi munkáját. A stra-

tégiai jelentőségű feladatok (hibafeltárás, 
átszerelések) során pontos, szakszerű, ki-
magasló teljesítményt nyújt. 

Bodnárné Surányi Gabriella, a DUNA-
FERR Vámügynökség Kft. gazdasági ve-
zetője már 33 éve a DUNAFERR mun-

kavállalója. Beosztásával kapcsolatos 
feladatait pontosan, határidőre látja el, a 
felmerülő problémákat hatékonyan keze-
li, jó kapcsolatot ápol a társaságcsoport 
más funkcionális szervezeteivel. Vámsza-
ki képesítéssel is rendelkezik, munkájával 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a társa-
ság vámszaki tevékenységi engedélyeit az 
Uniós Vámkódex rendelkezéseinek meg-
felelően ismét megszerezte.
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MuNkAVédeleM

A 2018. év első féléves 
időszakát értékelő munka- 
és tűzvédelmi tanácskozást 
tartottak július 31-én az 
isd duNAFerr-nél. Az 
összegzésből kiderült, 
hogy kis mértékben, de 
növekedett a sérülések és 
munkabalesetek száma 
az előző időszakhoz 
képest, viszont csökkent 
a betegség miatt kiesett 
munkanapok száma.

Móróné dr. Zupkó Tímea mun-
ka- és egészségvédelmi főosz-
tályvezető foglalta össze a fél év 
legfőbb, munkavédelmi jellegű 
történéseit, adatait a társaság-
csoport tekintetében. Elmondta, 
hogy a teljes munkabaleseti frek-
vencia, vagyis az egymillió mun-
kaórára jutó balesetek száma 
10,9-es értéken alakult a vizsgált 
időszakban, némiképp magasab-
ban a 9,7-es célértéknél. Az ipari 
baleseti frekvencia tekintetében 
javulás volt tapasztalható: az 5,3-
es tényszám alacsonyabb a terv-
ben szereplő 6,2 célértéknél. Az 
első fél év során 182 bejelentett 
sérülésből 37 esetben lett mun-
kanap-kieséssel járó munkabal-
eset. A bejelentett sérülések több 
mint hatvan százaléka, vélhető-
en a téli közlekedéssel összefüg-
gésben, zúzódásos-rándulásos-
szakadásos típusú baleset volt. 
Több baleset következett be 
idegen anyag behatására, de 
viszonylag magas volt a vágá-
sos-szúrásos sérülések száma 
is. A 37 balesetből 10 a Nagy-
olvasztóműben történt, 7 bal-
eset volt a Szállítóműben, míg 
a Meleghengerműben 6 ilyen 
esemény történt a fél év során. A 
többi gyártóműben és társaság-
nál néhány esetet regisztráltak, 
illetve a Lemezalakítómű volt az 
egyetlen terület, ahol egyáltalán 
nem történt baleset az év első 
felében. 

A tűzesetek jelentős 
része elkerülhető
A társaságcsoport tűzbiztonsá-
gi helyzetéről szóló beszámolót 
Devecseri Máté katasztrófavé-
delmi osztályvezető tartotta 
meg. Előadásában elhangzott, 
hogy a tűzesetek száma jelentős 
emelkedést mutat a megelőző 5 
év hasonló időszakaihoz képest, 
2018 június végével 33 tűzese-
tet, 11 téves jelzést, valamint 8 
műszaki mentést regisztráltak 
a VÉD-SZ Kft. létesítményi 
tűzoltói.  Sajnálatos módon az 
esetek számának növekedésé-

vel a kárérték is emelkedett. A 
vizsgált időszakban a techno-
lógiából eredő szennyeződések 
meggyulladásából, valamint 
a villamos meghibásodások 
következtében bekövetkezett 
tűzesetek száma volt jelentős 
mennyiségű. Ezért felhívják 
mindenki figyelmét a munka-
környezet és a berendezések  
karbantartására, valamint a 
villamos felülvizsgálatok elvég-
zésére, az abban nevesített hi-
bák javítására. Még mindig sok 
az emberi mulasztásból eredő 
téves jelzés, amelyek az okta-

tásokon elhangzottak körülte-
kintőbb betartásával megelőz-
hetőek lennének. Ismételten 
bekövetkezett 3 olyan esemény, 
amely a katasztrófavédelem 
iparbiztonsági szervének irá-
nyába jelentési kötelezettség-
gel bír, mint veszélyes anyaggal 
kapcsolatos üzemzavar, és mint 
ilyen, a hatóság mindenre ki-
terjedő vizsgálatát vonta maga 
után. Az országos átlaghoz 
képest jelentős az ISD DUNA-
FERR társaságcsoport tagjaira 
kirótt tűzvédelmi és katasztró-
favédelmi bírság mértéke, ami 
jellemzően a tűzvédelmi sza-
bályok megsértése, villamos és 
villámvédelmi felülvizsgálatban 
feltárt hibák megszüntetésének 
hiánya miatt kerül kiszabásra. 

Katasztrófavédelmi szem-
pontból jelentős előrelépés, 
hogy befejeződött az ISD 
POWER Kft. kamragáz-há-
lózatának rekonstrukciója, 
amelyre hatósági határozat 
kötelezte a szervezetet. 2018 
második félévében megkez-
dődik a vészhelyzeti tájékoz-
tató rendszer kiépítése, vala-
mint bővül az ISD Kokszoló 
Kft. tűzjelző hálózata is, 
amely az ISD DUNAFERR 
Zrt. területén munkát végzők 
biztonságát növeli.

Sz. I.

Fontos a szabályok betartása,  
a körültekintő munkavégzés

 MUNKAVéDElMI TANácSKOzáS

A Nagyolvasztóműben 
a sérülések miatt elő-
írták a Hegesztés Biz-
tonsági Szabályzat és a 
hegesztőberendezések mű-
szakos ellenőrzésének okta-
tását. Az Acélműben két új 
területen, a konverter gépé-
szeti üzemében és a FAM 
villamos üzemében indítot-
ták el a 6S-programot. A 
Meleghengermű kikészítő 
üzemében a munkavédelmi 
eseményeket és a darufeljá-

rót figyelő kamerarendszer 
próbaüzeme lezajlott, vég-
leges beüzemelése megtör-
tént. A Hideghengerműben 
számos üzemi területen 
tervszerűen folyik a 6S-prog-
ram. A Fémbevonóműben a 
márciusi nagyjavítás során 
megtörtént az izotópos hor-
ganyvastagság-mérő beren-
dezés kiváltása röntgensu-
garas eszközre, a beruházás 
végleges műszaki átvétele 
még folyamatban van.

Munkavédelmi célú 
intézkedések
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Aktuális

A Miskolci egyetem 
anyagmérnöki 
alapképzésében tanuló 
másodéves diákok 
négyhetes szakmai 
gyakorlaton vettek részt 
az isd duNAFerr Zrt. 
üzemeiben. A három 
hallgató július 27-én 
szakmai napon adott 
számot a gyakorlat során 
végzett munkáról.

Fiatalok, lelkesek, érdeklődnek 
a metallurgiai szakterület min-
den részlete iránt: röviden ta-
lán így jellemezhető az a három 
miskolci hallgató, akik a közel-
múltban négy hetet töltöttek el 
a vállalat különböző üzemeiben, 
hogy az egyetemi elméleti órák 
után a gyakorlatban is megis-
merhessék a legnagyobb ma-
gyarországi integrált acélgyártó 
vállalat működését. A fiatalok 
nem töltötték haszontalanul az 
időt: gyártástechnológiákkal 
ismerkedtek, kísérleteket vé-
geztek, saját, választott szakmai 
témával foglalkoztak egy hóna-
pon át. Választott témájukról  
végül összegző jellegű, színvo-
nalas szakmai prezentációkat 
készítettek, amelyet dunaferres 
szakemberekből álló „közön-
ség” előtt mutattak be július 27-

én. Az egyetem részéről 
tanáraik egyike, dr. Hári 
László volt a hallgatók 
mentora a szakmai prog-
ramban, aki elmondta, 
hogy jó színvonalú szak-
mai munkát végeztek 
a fiatalok a rendelke-
zésükre álló négy hét 
alatt. Az előadásokat 
mindhármuk esetében 

alkalmasnak találta arra, hogy 
az őszi félévben egyetemi TDK-
dolgozatok alapjai lehessenek.

Az előadások sorát 
Tóth Máté kezdte, aki 
a Nagyolvasztóműben 
a mangánredukciót 
vizsgálta. A hallgató 
egy hétéves periódust 
kutatva elemezte a 
mangán felhasználását 
a nyersvasgyártásban, 
szerepét az acélgyár-
tásban, statikus man-

gánmérleget állított fel, illetve 
az éves szükséglet optimalizá-
lására is javaslatot tett. 

Szabó Lajos Ádám az Acél-
műhöz kötődő szak mai témát 
választott: a folya matosan 
öntött lapos brammák hibáit 
vizsgálta. A jellemző bram-
mahibák okainak, befolyásoló 
tényezőinek, valamint elkerü-
lésük lehetséges módjainak 
bemutatása képezte az előadás 
alapját. Ádám DUNAFERR-
ösztöndíjas diákként tanul az 
egyetemen, tehát a jövőben 
minden bizonnyal munkavál-
lalóként is viszontlátjuk majd 
a gyárban. Harmadik társuk, 
Bárány Máté Tibor is izgal-
mas kutatási témát választott: 

az acéllemezek pácolásának 
témakörében mélyedt el, a 
termelési adatgyűjtés mellett 
laboratóriumi kísérleteket is 
végzett.

A hasonló szakmai prog-
ramokat a jövőben rend-
szeresebbé és komplexeb-
bé kívánja tenni a vállalat, 
mondta el dr. Móger Róbert 
az ISD DUNAFERR Zrt. RS 

főosztályvezetője, a Mis-
kolci Egyetem tanszékve-
zető egyetemi docense. A 
jelenleg átalakulóban lévő 
m e t a l l u r g u s k é p z é s b e n 
követendő, jó gyakorlatot 
jelentenek az ehhez hasonló 
szakmai programok. A fiata-
lok szakmai tudásának bőví-
tésén túl lehetőséget kínálnak 
arra is, hogy az együttműködő 
vállalatok szakember-után-
pótlási gondjain enyhítsenek, 
hiszen egy-egy ilyen program 
során olyan tehetséges fiata-
lok, leendő mérnökök kerül-
nek látótérbe, akik a jövőben 
munkavállalóként erősíthetik 
a vállalati szakembergárdát.

Sz. I.

Anyagmérnök hallgatók 
a gyárban

 NyáRI SzAKMAI GyAKORlAT Az ISD DUNAFERRNél

Dunaferres vezetők, szakemberek a hallgatóság soraiban

Bárány Máté Tibor, Szabó lajos Ádám és Tóth Máté, a Miskolci Egyetem anyagmérnök hallgatói

Dr. hári 
lászló volt 
a hallgatók 
szakmai 
mentora
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Múlt és JöVő

Nyugdíjas vasműs 
mérnökök felvetésére,  
az oMBke pártfogásával, 
az isd duNAFerr  
és a MVAe támogatásával 
megújul a Gyártörténeti 
Gyűjtemény 1989 szep-
temberé ben átadott 
szabadtéri kiállítása. 

Nem volt nehéz meggyőzni az 
Országos Magyar Bányászati 
és Kohászati Egyesület Vas-
kohászati Szakosztály duna-
újvárosi szervezetének tagjait, 
hogy vegyenek részt a július 
17-18-ra meghirdetett társa-
dalmi munkában. Az 
első híradások nyomán 
a VÉD-SZ dunaferres 
létesítményi tűzoltóság 
vezetője és munkatársai 
is csatlakoztak a taka-
rítási és parkrendezési 
munkákhoz, így több 
mint harminc résztve-
vő munkájának ered-
ményeként látványos 
javulást tapasztalhat az, 
aki a főkapuhoz közeli 
erdőszakaszon közle-
kedik.

Szemétszedés, 
tereprendezés – 
önkéntesen
Érdekes dolgok kerültek elő 
dolgos kezek nyomán azon a 
július 17-ei kedd délutánon, 
amelyen a megjelentek ki-, le- 
és körbetakarították a vas- és 
acélgyártáshoz kapcsolódó 
technikatörténeti berendezése-
ket, a valamikor szebb napokat 
látott szabadtéri kiállításon. 
Volt ott elveszett gyári belépő, 
kiszuperált közlekedési táb-
la, bicikligumi, üres üvegek, 
bútormaradványok, de sajnos 
nem kellett sokat kutatni az 
eldobott kábí-
tószeres fecs-
kendők, és a 
h a j l ék t a l a n o k 
téli szállásának 
nyomát bizonyí-

tó ruhaneműk után sem. Ren-
geteg szemetet szedtek össze az 
önkéntesek.

Az OMBKE helyi szerve-
zetében Józsa Róbert elnök-
sége alatt merült fel az ipa-
ri skanzen rendbetételének 
gondolata:

– Egyik nyugdíjas egyesü-
leti tagunk, Bánhegyesi Attila 
közvetítette felénk, hogy több 
egykori kollégája szólt neki az 
itteni állapotokról. Valaki még 
az internetre is feltette a képe-
ket, aminek nagy visszhangja 
lett: felháborodást keltett. 
Ekkor gondoltuk úgy, hogy 
az egyesület tevőlegesen vál-
laljon szerepet a helyreállítás-
ban. Egy bejárást tartottunk 
és felmértük a kiállított tár-

gyak, berendezések állapotát. 
Majd a gyárból hívtunk kivi-
telezőket, akik árajánlatokat 
adtak. Megkerestük a Magyar 
Vas- és Acélipari Egyesülés és 
a gyár humán vezetését, hogy 
egy közös projekt keretében, 
az ő anyagi támogatásukkal 
rekonstruáljuk az eredeti álla-
potot. Ennek az élére a MVAE 
állt, dr. Móger Róbert igazgató 
vezetésével. A mai napon az 
egyesület tagsága társadalmi 
munkában állítja helyre a kiál-
lított tárgyak környezetét. Jó 
látni, hogy az egyesületi tagok 
erre is megmozdíthatók!

Visszadni a kiállítás 
méltóságát
Az Országos 
Magyar Bányá-
szati és Kohá-
szati Egyesület, 
az OMBKE helyi 

szervezetének elnöke, Cseh Fe-
renc számára nem volt kérdés, 
hogy élére álljon az ipari skan-
zen helyreállításának:  

– Szeretnénk visszaadni 
a Szabadtéri Kiállítás ere-
deti méltóságát, jó hírnevét. 
Többször körbejártuk a terü-
letet, felmértük az állapotát, 
megnéztük a lehetőségeket, 
kalkulációkat végeztünk a 
megtisztítására, festésére és 
megnyitására. Ezekből a szá-
mításokból látszott, hogy ösz-

szefogással megvaló-
sulhat a helyreállítás. 
Bízunk abban, hogy 
a fiatalokkal ezen ke-
resztül is megismer-
tethetjük a múltat, 
hiszen a területen a 
DUNAFERR történe-
tének olyan gépei, be-
rendezései, gépalkatré-
szei láthatók, amelyek 
a korábbi technológi-
ák alapberendezései 
voltak. 

Az elképzeléseket 
tettek követték, az 
OMBKE legutóbbi ve-

zetőségi ülésén úgy döntöt-
tünk, hogy elkezdjük a terület 
megtisztítását. Huszonketten 
vagyunk tőlünk, a létesítmé-
nyi tűzoltók tizenegyen vettek 
részt a munkában. Elsősorban 
az aljnövényzettől és a cser-
jéktől tisztítottuk meg a terü-
letet, illetve attól a rengeteg 
szeméttől, amelyet az erdőn 
átmenő gyalogosok szórnak 
el. A legáldatlanabb állapot a 
kapu közelében lévő berende-
zésnél volt. 

Ami pedig a továbbiakat il-
leti, a kiállítás bejáratához is-
mét felállítunk egy tájékoztató 
táblát, amelyen feltüntetjük a 
műtárgyak neveit, elhelyezke-
dését. Magára a műtárgyakra 
már csak számokat helye-
zünk. A gyomirtást követően, 
kőzúzalék takarással vesszük 
körbe a gépeket. Amikor min-
dennel elkészültünk, terve-

Megújul a vasműs ipari skanzen 
 lENDülETET ADOTT A MUNKáNAK Az OMBKE HElyI SzERVEzETE
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zünk egy bejárást, s akkor már 
lesz okunk az ünneplésre.

Szilasi János, a DUNAFERR 
Létesítményi Tűzoltóság pa-
rancsnoka annak idején, a 
Dunaferr iskola villamos-ta-
gozatának diákjaként részt 
vett a szabadtéri kiállítás vi-
lágítási rendszerének kiépíté-

sében. Egy hír-
adós kollégát 
hagytak bent a 
laktanyában, a 
többiek mind 
k i v o n u l t a k 
dol gozni: 

– Cseh Ferenc felhívása 
nyomán gondoltam, hogy je-
lentkezünk és segítünk mi is. 
Többünkhöz közel áll ez a ki-
állítás. Egy nyári gyakorlat so-
rán mi fektettük le a villamos 
kábeleket és állítottuk fel a 
kandelábereket az ünnepélyes 
átadást megelőzően. Jól em-
lékszem, hogy a munkánk el-
ismeréseként egynapos kirán-
dulásban részesültünk. Most 
viszont sajnálattal láttuk, 
hogy nem arra használták ezt 
az erdőszakaszt, amire ere-
detileg szánták. Gallyazással, 
aljnövénytisztítással segítünk, 
de nagyon szívesen veszünk 

részt majd a festési mun-
kákban is. Bízunk benne, ha 
rendben lesz a terület, akkor 
a DUNAFERR dolgozói is szí-
vesebben mennek majd erre 
hazafelé. 

A gyűjtemény  
tovább bővíthető
Az OMBKE he-
lyi titkára, Kvárik 
Sándor kicsit 
tartott attól, 
hogy nem jön 
össze elég em-
ber a szabadságolások idején, de 
már az első felhívásra több mint 
húszan jelezték, hogy jönnek: 

– A korábban kevésbé 
aktív tagok is megjelentek. 
Legnagyobb meglepetésünk-
re a VÉD-SZ Kft. vasműs tűz-

oltócsapata is csatlakozott, 
velük együtt a műtárgyak 
másfél méteres körzetében az 
aljnövényzetet, a kisebb cser-
jéket kivágtuk, a körülöttük 
levő ösvényt megtisztítottuk. 
A vágyaim között szerepel a 
gyűjtemény bővítése, hiszen 
sok fejlesztés volt már a gyár-
ban, a feleslegessé vált esz-
közeink és gépelemeink ide 
kerülhetnének. 

Az OMBKE Vaskohászati 
Szakosztály elnöke, Bocz 
András megerősítette, hogy 
soha nem látott aktivitást ta-
pasztalt a tagok részéről: 

– Egy klubdélután kereté-
ben sem jön össze nagyobb 
létszám, mint a mai progra-
mon, nem beszélve az ipar-
történeti jelentőségéről, ami 

a vállalat múltjához kapcso-
lódik. Jó lenne hasonló álla-
potban látni ezeket a beren-
dezéseket, mint amikor ide 
kiállították őket. A MVAE a 
festéssel kapcsolatos teendő-
ket vállalta, mi pedig a ker-
tészeti munkákat, a terület 
megtisztítását a szeméttől. Ez 

a mostani mun-
ka másoknak 
is fölhívja a fi-
gyelmét ezen 
értékekre: hátha 
mások is ked-

vet kapnak ehhez a tevékeny-
séghez. Itt most együtt van 
a szakma és a hagyomány, 
mindkettő sarkalatos az egye-
sületünk életében.

Kép és szöveg: 
Szente Tünde
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FotópályáZAt

A magazinunkban meghirdetett nyári fotópályázatra 
idén is sok kép érkezett olvasóinktól, a beérkezett fotók 
beküldői közül három szerencsés nyertest választottunk 
ki, az ő képeiket láthatják az alábbi összeállításban. 
Minden beküldőnek köszönjük, hogy megosztották velünk 
az idei nyár „legfinomabb” pillanatait! 

A fotók beküldői közül idén Csepregi Attilának, Kovács Anikónak 
és Szabó Ervinnek kedvezett a szerencse, ők nyerték meg az ISD 
DUNAFERR Zrt. és a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés által fel-
ajánlott ajándékcsomagokat. Nyereményüket augusztus 17-től Nyí-
ri Andreánál (tel: 22-70) vehetik át munkaidőben, az igazgatósági 
épület 109-es szobájában.

Fotópályázat 
 MI SzEM-SzáJNAK INGERE

Csepregi Attila (gyártó Egység) munkavédelmi képviselőként üzemi területen 
kívül is odafigyel a megfelelő védőital (víz!) biztosítására és a zajvédelemre, 
így kisfia, Dániel biztonságos körülmények között élvezhette az idei DUDIK 
fesztivált. A szülői gondoskodást látva még Mező Misi, a Magna Cum 
laude zenekar frontembere is lejött a színpadról, odament a családhoz, 
és elmondta: örül, hogy ilyen felelősségteljes szülők is vannak a bulizó 
közönségben.

Szabó Ervin (Nagyolvasztómű) családjában vidám szülinapi parti volt 
a nyáron. A kétéves ünnepelthez megérkezett kedvence, a süni is, egy 
minden bizonnyal nagyon finom torta formájában.

Kovács Anikó (Acélmű) évek óta gyönyörű és egészséges zöldségeket-
gyümölcsöket termel baracsi biokertjében. Íme, az idei nyár és a kert 
néhány ízletes „jutalma”, mert aki ennyit dolgozik érte, megérdemli!
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sport

A dunaújvárosi 
drAGoN steel se 
57 versenyzőjével 
fantasztikus teljesítményt 
nyújtott a július 16-
22-e között szegeden 
megrendezett 
sárkányhajó klubcsapat 
Világbajnokságon, amely 
az eddigi legnagyobb 
világbajnokságnak 
tekinthető, hiszen 30 
ország 6200 versenyzője 
vett részt a küzdelmekben. 

A DRAGON STEEL SE 2009-
ben alakult dunaújvárosi szék-
helyű egyesület, azonban az 
edzéseink főként Rácalmáson 
és a tagjaink lakóhelye szerint 
az ország több helyén van-
nak. (A sportegyesület elnöke 
dunaferres kollégánk, Tóth Edit, 
a technológiafejlesztési főosztály 
szakértője – a szerk.) Taglét-
számunk közel 80 fő. Korábbi 
sikereink ellenére az idén Du-
naújvárosból nem kaptunk tá-
mogatást a versenyzéshez. Az 
U18-as rácalmási fiatalok indu-
lását a Rácalmás SE és a Duna-
menti Települések Szabadidő, 
Vízisport és Víziturizmusáért 
Alapítvány támogatta. A szülők, 
edzők rendkívül pozitív, segítő 
hozzáállása is kiemelkedő volt. 

A DRAGON STEEL SE U18-
as legénysége főként rácalmási 
kajakos sportolókból, faddi, ba-
latonföldvári és saját sportoló-
inkból állt össze a világbajnok-
ságra. Több edzőtáboron, közös 
edzésen, outrigger-felmérésen 
és versenyen vettünk részt a 
felkészülési szakaszban. Öt kü-
lönböző csapatunk kvalifikálta 
magát és indult el a világbaj-
nokságon. 

Junior A mix legénysé-
günk már az első verseny-
napon, három fordulós küz-
delemben, megerősítve az 
első győzelmét, mérhetetlen 
győzni akarással, fölényes, 
egy hajóhosszos győzelmet 
aratott. Az első versenyna-
pon a mi egyesületünk sze-
rezte meg Magyarország első 
aranyérmét! 

Még ezen a napon a 
Premier mix vegyes kisha-
jós legénységünk a kisdöntő 
5. helyét érte el, ami az ösz-
szesített 13. helyet jelentette. 
A szerdai napon délelőtt a 
Senior A hajónk a kisdöntő 
6. helyére küzdötte be magát, 
ez összesítettben a 13. helyet 
jelentette. A Senior C legény-
ségünk a 6. helyen végzett. 
Délután a Junior A nagyhajós 
open legénységünk küzdött 

a pályán az éremért. A fiata-
lok itt is rendkívül elszántan 
versenyeztek. Az amerikai és 
a kanadai csapat erősnek bi-
zonyult, de sikerült egy-két 
futamban megszorongatnunk 
őket. Nagy büszkeségünkre 
világbajnoki bronzérem ke-
rült a versenyzőink nyakába. 

A csütörtöki és pénteki 
nap az 500 méteres távoké 
volt. Az U18-as kishajós egy-
ség ismét kiválóan szerepelt, 
fantasztikus küzdelemmel az 
ezüstérmet szerezte meg. A 
Premier mix csapatunk sajnos 
nem jutott be a döntőbe.

Pénteken délelőtt 500 mé-
teres távon a Senior A (40 
év felettiek) és Senior C (60 
év felettiek) kishajós csapa-
tunk versengett. A Senior A 
legénységnek sérülés miatt 
vissza kellett lépnie a továb-
bi versenyzéstől, a Senior C 
viszont az előkelő 4. helyen 
végzett. Délután a Junior A 
(U18) nagyhajós open legény-
ség 500 méteren ismét kemé-
nyen küzdött, és világbajnoki 
bronzérmet szerzett. 

A 2000 méteres táv küzdel-
mei fordulós, üldözéses rend-
szerben a Tiszán zajlottak a 
szombati és vasárnapi napon. 
A Senior A csapat összesí-

tésben a 12. helyen végzett. 
A Premier mix legénységünk 
az utolsó napon az összesített 
14. helyet szerezte meg. 

A DRAGON STEEL SE 
tehát összességében kiemel-
kedő eredményeket mutatott 
fel Szegeden a XI. Klubcsapat 
Világbajnokságon. Az után-
pótlás csapat négy világbaj-
noki érme, valamint a többi 
helyezés is nagy büszkeséggel 
tölt el bennünket. Reméljük, 
sokaknak szerezhettünk 
örömet sportsikereinkkel. 
Egyesületünk várja új sport-
társak és támogatók jelentke-
zését is, hogy továbbra is sike-
resen szerepelhessünk a hazai 
és világversenyeken.

A DRAGON STEEL SE 
összlegénysége a világbajnoksá-
gon (a dőlt betűvel szedett nevek 
dunaferres kollégáink, nyugdíja-
saink, illetve dunaferres szülők 
gyermekei – a szerk.):

Ábrahám Anna, Balla 
Gábor, Bencs Botond, Bényi 
Andrásné, Bíró Andrea, 
Bruzsik László, Bucsi Blanka, 
Bucsi Bálint, Csobaji Botond, 
Csobaji Előd, Csőregi Dorka, 
Dózsa Bálint, Ecsődi Sára, 
Fehér Nárcisz, Fenyvesi István, 
Fenyvesi Máté, Fenyvesi 
Zsolt, Fischer Péter, Gálné 
Sárközi Éva, Harmath Dániel, 
Horváth Laura, Hubikné 
Tarján Éva, Inger Ádám, 
Inger Zita, Jászainé Hajdu 
Rozália, Kótai Ferenc, Kovács 
Benedek Marcell, Kupsza 
Gergő Huba, Kurucz Zoltán, 
Letenyei Krisztina, Mátéka 
Zoltán,  Mester Zoltán,  
Mester Zoltánné, Nagy János, 
Nagy Sándor László, Nagy 
Zoltán, Nagy-Berzsenyi 
Zsófia, Pahocsa Kristóf, Pipa 
Károly, Poszpischil Bálint, 
Potyi Károly Gyula, Puller 
Patrik, Rubicsné Guld Lívia, 
dr. Rubics László, Ruffing 
Péterné, Szatmári Csaba, 
Szilvásy Nóra, Szulik Ferenc, 
Terebesi Áron, Tiringer Márk, 
Tóth Edit, Tóth Gergely, Tóth 
Villő, Varga Béla, Varga József, 
Varga Krisztián.

Tóth Edit csapatvezető

éremeső a sárkányhajó 
világbajnokságról 

 EGy ARANy, EGy EzüST éS KéT BRONz
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Üzemi mentők:   
4-104

Telenor mo bil te le fon ról: 

06 (20) 883-4-104
T-Mobile mo bil te le fon ról: 

06 (30) 673-4-104
Vodafone mo bil te le fon ról: 

06 (1) 500-4-104
Üzemi tűzoltóság:   

4-410
Központi diszpécser:   

13-11
Biztonsági Igazgatóság  

diszpécserközpont: 

26-07, 11-79
Tudakozó: 9

FoNtos iNForMációk

Hírek

Véradás

A dunaújvárosi véradás 
egyik fő bázisa hagyomá-
nyosan az ISD DUNAFERR, 
ahol legközelebb augusztus 
16-án 6,30-11 óráig a Szállí-
tóműben várják a véradókat. 
A szervezők kérik a véradó-
kat, hogy fényképes igazol-
ványt és tajkártyát vigyenek 
magukkal.

Tisztelt Tagjaink!
Gyakran tapasztaljuk, hogy pénztártagjaink elérhetőségi adatai 
az évek múlásával megváltoznak, azonban a változás bejelenté-
se elmarad a Nyugdíjpénztár felé. 

Kérjük tagjainkat, hogy aktualizálják elérhetőségi 
adataikat a Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztárnál!

A nyilvántartott személyes adatok megtekinthetők a 
2018-ban kiküldött egyéni számlaértesítőn. A 2018. évről 
szóló adóigazolást és egyéni számlaértesítőket 2019-ben a 
Nyugdíjpénztár nyilvántartásában megadott lakcímre fog-
juk postázni, ezért fontos, hogy az érvényes adatok álljanak 
rendelkezésünkre!

Az adatváltozást a következő módokon jelenthetik be 
Pénztárunkhoz:

— személyesen az ügyfélszolgálaton az Adatváltozás nyom-
tatvány kitöltésével (ügyfélszolgálat címe: 2400 Dunaúj-
város Építők útja 2.)

— a honlapunkról letölthető Adatváltozás című nyom-
tatvány kitöltésével (www.gyongyhaznyp.hu), 
a nyom tatványt személyesen, postai úton, vagy 
szkennelve e-mail-ben (kapcsolat@gyongy.dunaferr.
hu) juttathatják vissza ügyfélszolgálatunkra (levelezé-
si cím: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.);

— kézzel írt és aláírt levélben juttathatják el ügyfélszol-
gálatunkra (postai úton vagy emailben);

Egyúttal tájékoztatjuk tagjainkat, hogy ügyfélszolgálati 
irodánk 2018. szeptember hónapban új helyre költözik. Új 
címünk: 2400 Dunaújváros Vasmű út 39. II. emelet 202. 
(Csillagház). A költözés pontos időpontjáról honlapunkon, 
hírlevélben, levelezőn keresztül tájékoztatjuk Önöket.

Köszönjük együttműködésüket!
Gyöngyház 

Önkéntes Nyugdíjpénztár

jól vizsgázott  
a Kokszoló
Az ISD Kokszoló Kft. vezetése évek óta elkötelezett a kör-
nyezetvédelem, a jó minőségű termék és az energiahatékony 
gyártás mellett. Ennek érdekében vezette be és működteti 
az ISO 9001, ISO 14001 és ISO 50001 szabványokra épülő 
minőség-, energia- és környezetközpontú irányítási rend-
szert, melynek hatékonyságát a DNV GL évente ellenőrzi 
annak érdekében, hogy a szabványok követelményeinek 
való megfelelés esetén erről tanúsítványt állítson ki.

Az idei évben 2018. július 9-12. között került sor az 
energiairányítási rendszer (EIR) második periodikus 
felülvizsgálatára, illetve a minőség (MIR)- és környe-
zetközpontú irányítási rendszer (KIR) megújító au-
ditjára, mely az új, 2015-ös kiadású ISO 9001 és ISO 
14001 szabványok alapján történt. A felülvizsgálatokat 
a DNV GL hat szakembere végezte.

Az EIR audit során – melynek fókuszában a jogszabá-
lyi megfelelés állt – egy észrevételt és két fejlesztési ja-
vaslatot dokumentált az auditor, több kiemelkedő elem 
mellett. Megállapította többek között, hogy energiaha-
tékonyság terén a folyamatos fejlődés nyomon követ-
hető, illetve, hogy a mérőeszköz-pontosságot ellenőrző 
rendszer részletes, pontosan vezetett.

A MIR-KIR felülvizsgálata során a fő hangsúly az új 
szabványokra való átálláson volt, ugyanakkor az irányí-
tási rendszerek egyéb elemeit is alaposan áttekintették. 
A záró értekezleten hat-hat észrevételt és fejlesztési le-
hetőséget említettek az auditorok, illetve néhány terü-
letet pozitívan értékeltek.

Mivel nemmegfelelőséget egyik irányítási rendszerben 
sem rögzítettek, ezért az auditorok megállapítása sze-
rint a MIR-KIR-EIR működése hatékony és kielégíti a 
vonatkozó szabványok követelményeit. 

Az audit tehát sikeres volt, a vezető auditor javasolta a 
MIR-KIR tanúsítvány újbóli kiállítását a Kokszoló ré-
szére, és az EIR tanúsítvány is érvényben marad a kö-
vetkező évi megújító auditig. A munka azonban nem áll 
meg, törekszünk az integrált irányítási rendszer haté-
konyságát fokozni, melynek egyik forrása lehet az audi-
ton dokumentált fejlesztési lehetőségek megfontolása. 
Továbbá a MIR-KIR audit tapasztalatai jó alapot adnak 
a várhatóan ősszel megjelenő új ISO 50001 szabványra 
való átállásra.

Szilágyi Árpádné
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