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Helyén az új torokzárszerkezet
Sikeresen befejeződött az I. számú nagyolvasztó torokzáró 
szerkezetének cseréje. Egy csaknem öt méter átmérőjű, ki-
lencven tonnás gépészeti berendezést kell háromévente le-
bontani harminchat méter magasban, a kohó tetején, majd 
az újat a helyére emelni, pontosan illeszteni és működőké-
pesre szerelni. 

2. oldal

Új projektek a készáruraktárban
Természetes, hogy az ISD DUNAFERR termelőüzemeinek 
teljesítménye kapcsán ezer tonnákban beszélünk. A Hideg-
hengermű és a Meleghengermű készáruraktárában gondo-
san csomagolt lemezek és tekercsek sorakoznak, miközben 
kamionok érkeznek, indulnak megrakottan, oldalt vasúti ko-
csik várakoznak. Összehangolt munkát igényel a kiszállítás.

6. oldal

Iskolakezdés, vállalati támogatással 
A 2018. évi bér- és szociális megállapodás keretében idén is 
juttatott munkavállalói számára iskolakezdési támogatást 
az ISD DUNAFERR Zrt. A juttatást iskolai Erzsébet-utalvány 
formájában kapták meg az arra jogosult dolgozók, gyerme-
kenként 16 000 forintos összegben. A vállalat idén 1 241 is-
kolás gyermek tanévkezdését támogatta, összesen mintegy 
húszmillió forintos anyagi ráfordítással.

8. oldal

Az út maga a cél!
A DUNAFERR Labor Nonprofit Kft. anyagvizsgáló mérnö-
ke, Máltesics Tamás idén harmadik alkalommal vett részt 
a Nagyatádon megrendezett hosszútávú triatlon országos 
bajnokságon. A klasszikus Ironman-távnak is nevezett ver-
senyen 3,8 km úszást, 180 km kerékpározást és 42 km fu-
tást kell teljesíteniük a triatlonistáknak.

13. oldal

AZ ISD DUNAFERR DUNAI VASmű ZÁRTKÖRűEN műKÖDő RéSZVéNyTÁRSASÁg lApjA
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Aktuális

Augusztusi lapszámunkban 
beszámoltunk az i. számú  
nagyolvasztó időszerű 
torokzárszerkezet 
cseréjének 
előkészületeiről.  
A beruházás azóta 
sikeresen befejeződött. 
Helyszíni riportunk idézi fel 
az eseményeket.

Egy csaknem öt méter átmérő-
jű, kilencven tonnás gépészeti 
berendezést kell háromévente 
lebontani harminchat méter 
magasban, a kohó tetején, majd 
az újat a helyére emelni, ponto-
san illeszteni és működésképes-
re szerelni. Jól szervezett, több 
hónapos előkészítő folyamat 
vezette be idén is az augusztus 
utolsó hetében százhúsz órásra 
tervezett beruházást.

A kohó augusztus 26-án, 
vasárnap 23 óra 30 perckor 
állt le. Csütörtökön már a 
helyén volt az új szerkezet, 
és szeptember 1-jén szom-
baton hajnalban, öt óra előtt 

újra elindult a berendezés. 
Közben több csapat dolgozott 
a földön, a magasban, a kilen-
cedik és tizenkettedik szin-
teken. Adódtak feszült órák, 
kilátástalan pillanatok, de 
végig összehangoltan, „prob-
lémamegoldó üzemmódban” 
gondolkodtak, cselekedtek a 
résztvevők. Embert próbálóak 
volt a tizenkét órás műszakok, 
a magasság, a hőség, a verseny 
az idővel.

Összehangolt munka, 
némi improvizálással
Mérges László, a kohó gépészeti 
üzemvezetője összegezte a fél-
időre szánt nagyemelés után, 
augusztus 30-án, csütörtökön 
a torokzárszerkezet cseréjének 
lépéseit:

– Napra, órára lebontva 
terveztük meg a teendőket. 
Kidolgoztuk a szükséges fel-
tételrendszert, hétfőn reggel 
hat órakor vonultunk fel a 
nagyolvasztóhoz. Két csapat-
ba szerveztük a kohógépé-

szet ügyeletes csoportjait, a 
nyolc-nyolc saját dolgozón-
kat további nyolc fő külsős 
szakemberrel egészítettük ki. 
Vasúti kocsikon érkeztek meg 
az új szerkezet fő darabjai, 
amelyeket a helyszínen, lent, 
a vágányok között szereltünk 
össze. Közben, rajtunk kívül 
álló okok miatt tizenkét óra 
késéssel kezdődhetett az el-
használódott szerkezet bon-
tása és darabonkénti leeme-
lése. Összehangolt munka 
közben némi improvizálás is 
szükséges volt a tervezett idő 
tartásához. A leglátványo-
sabb és legnehezebb feladat a 
nagyemelés volt, amire szerda 
este került sor. Bár a figyelem 
a torokzárszerkezet cseréjére 

összpontosul ilyenkor, mel-
lette más karbantartási, tech-
nológiát kiszolgáló munkája 
is van a gépészeti üzemnek. 
Mindössze három-három 
fő maradt a működő, II-es 
számú kohó karbantartási 
problémáinak megoldására. 
Számos más karbantartási fel-
adat is az I-es kohó állásidejé-
re esik ilyenkor, mint például 
a fúvószerelvények cseréje, a 
bunkersori adagolórendszer 
felújítása, az öntőcsarnok 
csatorna felújítása, fojtószele-
pek karbantartása, energeti-
kai rendszerek felújítása, hogy 
csak néhányat említsek. A rö-
vid időszakra összpontosuló 
munkákban külsős szakembe-
rek is részt vesznek, fokozot-
tan kell figyelnünk egymásra.

A helyszínen elém táruló 
látvány megerősítette az el-
mondottakat. Bevallom, a ki-
lencedik szinten megtorpan-
tam a liftajtóban. Végtelen tér 
nyílt ki előttem: magasságok, 
mélységek, rácsok, kapasz-
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kodók, vaslépcsők, gyorsan 
mozgó emberekkel. Csak fi-
gyelhettem, beszélgetésre 
nem volt idő, még egy kérdés 
végét sem várták meg, hi-
szen minden perc számított. 
Láthattam, ki a vezető, kit kö-
vetnek többen, kire figyelnek. 
Sűrűn járt a lift a kilencedik és 
a tizenkettedik szint között, 
félmondatokban beszéltek az 
emberek, sietősen léptek ki a 
szereléshez. 

„Kollégáim 
vannak, nemcsak 
alkalmazottaim”
Izsák Zsolt egyéni vállalkozó 
tizenhat fős csapattal kapcsoló-
dott be a torokzárszerkezet cse-
réjébe. A munkák végeztével, a 
kohó indulása után, vasárnap 
beszélgettünk:

– Korábban alkalmazott-
ként dolgoztam a vasműben, 
majd vállalkozóként megpá-
lyáztam a tömörítőben egy 
munkát, amit négy fővel tel-
jesítünk. A torokzár cseréje 

nagy feladat, külön csapatot 
szerveztem hozzá. Annak 
idején szerkezetlakatosként 
végeztem az iskolában, a 
munkába állásom első he-
teiben már részt vettem egy 
torokzárcserében. Találtam 
fotókat róla. Akkor még nem 

tudatosult bennem a feladat 
összetettsége. Nagy kihívás 
ez a feladat, most vártam a 
napot, hogy mikor kezdjük 
már. Később üzemelték be 
a hatvanöt tonnás emelő-

szerkezeteket, így némi csú-
szással indultunk. Együtt 
dolgoztunk a vasműsökkel. 
Az előkészületek alatt még 
„külsősök” voltunk, de mire 
a torokzárcserére került a 
sor, már teljesen elfogadtak 
minket, sőt, ami igazán jóle-
sett, még meg is dicsérték a 
csapatot. Vasműs irányítás-
sal, vasműs segítséggel dol-
goztunk, sikerült egy közös-
séggé összehangolódnunk. 
Mentem én is minden nap 
éjszakára, tizenkét órás mű-
szakokban dolgoztam velük 
együtt. Bementem a kupolába 
is, hiszen nekem kollégáim 
vannak, nemcsak alkalmazot-
taim! Éreztem a felelősséget 
az ő teljesítményükkel kap-
csolatban is.  Kívülállóként 
csütörtökön már láttam, hogy 
jól halad a munka. Péntek es-
tére apróbb szerelések, han-
golások, próbák maradtak, 
és szombat hajnalban elin-
dulhatott a kohó. Büszke va-
gyok rá, hogy egy elég nagy 
feladatot teljesítettünk, ami jó 
referencia is lehet számunkra. 
Köszönöm a vasműs dolgo-
zóknak a segítő irányítást.

Ezt nem lehet rutinból 
csinálni
Bazsik Zoltán a kohó gépészeti 
ügyeletének legrégebbi dolgo-
zója, harminckét év alatt a soka-
dik torokzárszerkezet cseréjén 
dolgozott. Most ő vezette az 
egyik csapatot:

(Folytatás a 4. oldalon.)
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Aktuális

– Régebben hat-nyolc hó-
naponként cseréltük a torok-
zárat, más megoldásokkal, 
mint most. A körülmények 
nem változtak, ötven-hatvan 
méter magasban, melegben, 
porban, koszban, embert 
próbáló feladat. Nemcsak az 
emeléseknél, a lepakolásnál is 
figyelni kell. Látványos a kúp 
levétele, majd utána a nagy 
emelés. Előtte, közben, és 
utána is ezer a teendő. Hiába 
fojtják le a kohót, azért sugár-
zik a hő, az új kúp is hamar 
átmelegszik. Többéves gya-
korlat segít átlátni a berende-
zést. Kisebb fennakadásokkal 
indultunk, hat-hét saját kol-
légából és a külsős cég embe-
reiből volt tizennégy-tizenöt 
fős csapatom. Amit kértem 

tőlük, maradéktalanul, magas 
szinten megcsinálták, csak 
jót mondhatok bármelyikük-
ről. Jó volt együtt dolgozni 
Sipos Mikivel és csapatával, 
kölcsönösen kisegítettük 
egymást. Hiába tudjuk, hogy 
milyen munkákból áll össze a 
torokzárcsere, ezt nem lehet 
rutinból csinálni. Jó érzés volt 
pénteken látni, hogy összeállt 

minden, éjszakára már csak 
a biztosítások maradtak, haj-
nalban indulhatott a kohó.

„Fontos volt, hogy 
figyeljünk egymásra”
Sipos Miklós, a kohógépészeti 
ügyelet csoportvezetője ’95-től 
dolgozik a Nagyolvasztóműnél. 
Érdekesnek, változatosnak tart-
ja a munkáját, szereti a kihívá-
sokat:

– Azért kimerítő volt a fo-
lyamatos feszültség, szomba-
ton és vasárnap jót aludtam…
Nagy súlyokkal dolgoztunk 
nagy magasságban, csapat-
ban. Eddig több mint tíz 

torokzárcserében részt vet-
tem, részleteiben mindegyik 
más és más volt. Most rajtunk 
kívül álló okokból késéssel in-
dultunk, végig versenyeztünk 
az idővel. Feladatokat kellett 
másként megoldani, gondol-
kodni, szervezni, csiszolni, 
részleteken változtatni, időt 
behozni. Összehozta a csa-
patot is ez a mindennapoktól 
eltérő munka. A kohógépé-

szeti ügyeletről nyolc kolléga 
volt velem és nyolc külsős. 
Bár mindannyian rutino-
san mozognak a magasban, 
fontos volt, hogy figyeljünk 
egymásra. A meleg is sokat 
kivett belőlünk. Mentünk, le-
izzadtunk, cseréltünk, ittunk, 
cseréltünk. Ha jól emlékszem, 
legutóbb tíz évvel ezelőtt 
volt ötnapos torokzárcsere. 
Péntek délelőtt már láttuk, 
hogy meglesz estére a pró-
bamozgatás. Már csak köny-
nyebb, nagyon apró munkák 
maradtak. Sikerült behozni 
a késést, hajnalban elindult a 
kohó. Kemény, de jó munka 
volt!

Kaszás Éva

Helyén az új torokzárszerkezet
(Folytatás a 3. oldalról.)
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Aszályosabb nyarakon 
rendre szembesülnek 
az alacsony vízállás 
problémájával a hajósok és 
vízi szállítmányozók a Duna 
magyarországi szakaszán. 
A dunaújvárosi kikötő 
szakembereit is nehéz 
helyzetek elé állította idén 
az augusztus.

Húsz éve nem mértek az idén 
augusztusinál alacsonyabb víz-
állást Dunaújvárosban, az ISD 
PoRToLAN Kft. kikötőjében. 
Mint az a mellékelt felvételen is 
jól látható, a kikötői medence 
nagy része szárazon állt a nyár 
végére, s amellett, hogy a nézelő-
dőknek, hobbifotósoknak külön-
leges látványban lehetett része, 
a kikötőben dolgozók munka-
napjait ugyancsak megnehezí-
tette az alacsony vízállás néhány 
héten át. Mint azt Szabó Gyula, 
a kikötő igazgatója elmond-
ta, július közepén kezdődtek a 
problémák, amikor a vízállás 
elkezdett drasztikusan csökken-
ni, és nem látszott utánpótlás a 
Duna vízgyűjtő területén sem. 
Júliusban még kezelhető volt az 
állapot, a vízállás a hónap végé-
re csökkent kritikusan alacsony 
szintre és augusztusban egyre 
nehezebb helyzetet teremtett. A 
mélypont augusztus 23-án volt, 
amikor mínusz 59 centiméteres 
értéket mutatott a dunaújvárosi 
vízmérce. Ha a vízmérce 0 cm 
értéket mutat, akkor 2 m 50 cm 
vízmélység van a kikötői öböl-
ben, minden fontos medenceré-
szen. Tehát a fenti érték mellett 
két méter alá csökkent a vízszint, 
ami már kritikusan alacsony ér-
ték a hajózhatóság szempontjá-
ból, hiszen egy megrakott bárka 
merülése mintegy 2,4 méter. 

Számos bárkát már menet 
közben könnyíteni kellett, hi-
szen a Duna magyarországi 
szakaszán nagyon sok gázló 

van, ahol az alacsony vízál-
lás miatt teljes rakománysúly 
mellett nagyobb lett volna a 
bárkák merülése, mint a ren-
delkezésre álló vízmélység. 
Amellett hogy egy ilyen műve-
letnek többletmunka- és esz-
közigénye van, a kirakott áru 
közúti vagy vasúti szállítása is 
pluszköltségeket jelent. Nem 
is beszélve a környezetterhe-
lésről: egy átlagos, 1800 ton-
nás súlyú bárkaszállítmányt 75 
kamionnal lehet elszállítani, 
ami a közutak igénybevétele 
és a károsanyag-kibocsátás 
szempontjából is jelentős tétel. 
Ha pedig oly módon könnyítik 
meg a vízi szállítmányt, hogy 

egy másik bárkára rakodnak 
át, akkor az üzemanyagköltség 
mellett a kirakodás munka- és 
időigénye növekszik meg.

A dunaújvárosi kikötőben 
a medencehasználat kritikus 
pontja a Nagy-Dunáról bejövő 
ág torkolata, amit évről évre 
kotorni kell. Miután ezt szak-
szerűen és körültekintően vé-
gezték el minden évben, ennek 
köszönhetően még az idei ext-
rém alacsony vízállásnál is ke-
zelhető volt a helyzet a kikötői 
medencébe való behajózásnál. 
Nagy felelősség hárult a Péter 
nevű kikötői rendezőhajó ke-
zelőszemélyzetére, hiszen na-
gyon pontosan kellett manő-

verezniük ahhoz, hogy ennél a 
kis víznél is biztonságosan be 
tudják hozni a bárkákat. 

A kikötőigazgató megje-
gyezte, hogy egészen 1999-ig 
visszakeresve az adatokat lát-
szik, hogy az ideinél alacso-
nyabb vízállás nem volt az 
elmúlt 20 év során. 2011-ben 
és 2016-ban is hasonló volt a 
helyzet, de nem ért el ennyire 
kritikusan alacsony szintet a 
vízállás.

A körülmények miatt sem 
ércből, sem szénből nem tu-
dott megérkezni augusztus 
folyamán az a volumenű szál-
lítmány, amit előzetesen ter-
veztek a kikötőben. Azonban 
a hajóstársaságok, a dunaferres 
beszerzők és az ISD PoR
ToLAN Kft. személyzete egy-
aránt rendkívül jól szervezetten 
és nagy odaadással dolgozott 
azért, hogy a legnehezebb he-
tekben is áthidalják a problé-
mákat és ezáltal a vízi szállí-
tás nehézségei nem okoztak 
olyan fennakadást, ami az ISD 
DUNAFERR Zrt. termelésére 
durva kihatással lett volna.

A helyzet augusztus utolsó 
napjaiban normalizálódni kez-
dett, szeptember első napjai-
ban már plusz 70-80 centimé-
teres vízállásokat mutatott a 
vízmérce. A múlt heti előrejel-
zések újabb apadást prognosz-
tizáltak, de Szabó Gyula sze-
rint az augusztusihoz hason-
lóan problémás helyzetre már 
nem kell számítani. A Duna 
vízgyűjtő területein lehulló 
őszi csapadék révén megemel-
kedik és szinten marad a vízál-
lás. Ami azért is fontos lenne, 
mert szeptember folyamán 
erős terhelésre készülnek a ki-
kötőben: közel 30 000 tonna 
készárut kell berakodni a beér-
kező alapanyag-szállítmányok 
kirakodása mellett. 

Sz. I.

Extrém alacsony vízállás volt  
a kikötőben

 ÖSSZEHANgoLT MUNKávAL TúLjUToTTAK A NEHéZSégEKEN

Szabó gyula a kikötőt ábrázoló légifelvételen mutatja, hogy a bevezető 
torkolat a behajózás egyik kritikus pontja alacsony vízállás esetén

Amikor nem a víz az úr: heteken át száraz mederrészeket láthattak az arra 
járók a kikötői öbölben. Németh Zsolt felvétele augusztus 27-én készült.
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Gyári élet

természetes, hogy  
az isD Dunaferr 
termelőüzemeinek 
teljesítménye kapcsán 
ezer tonnákban beszélünk. 
Azonban az ritkán kerül 
felszínre, hogy  
a megrendelésre gyártott 
termékeknek precízen 
csomagolva, időben kell  
a vevőkhöz érkeznie. 

Ma már az „időben” azt is jelen-
ti, hogy nem korábban és nem 
később, hanem éppen amikor 
a vevőnek szüksége van rá, hi-
szen egyre kevesebben akarnak 
hosszú távon anyagot raktá-
rozni. Ezért is összetett a kép, 
amit a Hideghengermű és a 
Meleghengermű készáruraktá-
ra mutat. Gondosan csomagolt 
lemezek és tekercsek sorakoz-
nak a hengerművek végében 
kialakított raktárban, miközben 
kamionok érkeznek, indulnak 
megrakottan, oldalt vasúti ko-
csik várakoznak.

Állandóan mozgásban
Folyamatos műszakban műkö-
dik a gyár, és ezt a folyamatos-
ságot követi le a raktározás és a 
kiszállítás is. Különbség, hogy 
itt nem a technológia, hanem az 
értékesítésről érkező informá-
ció a mozgatórugó. Az értékesí-
tők mondják meg, hogy melyik 
vevőnek melyik anyag mikorra 
szükséges.

Látszólag sok a termék a 
Hideghengerműben a nyolc-
ezer négyzetméternyi raktár-
ban, de van, hogy naponta 
száznál is több kamiont rak-
nak meg négy kiszolgálóhe-
lyen. A daruk részben a raktá-
rosokat segítik a megrendelt 
áru összeválogatásában, rész-
ben a szállítójárműveket, ka-
mionokat, vasúti kocsikat ra-
kodják. Mindig lebeg néhány 
tonna a levegőben…

Elég átlátni, követni is a 
raktár történéseit percről 
percre, az irányításhoz pe-
dig több kell. Szalai Róbert 
termékforgalmazási főosz-
tályvezető a diplomázást 
követően 1981-ben kez-
dett a Meleghengerműben. 
Számos munkakörben dol-
gozott, alulról kezdte, fizi-
kai állományban, ahol meg-
ismerte a feladatokat és az 
embereket. Volt hengerész, 

műszakos termelésvezető, 
technológiai csoportvezető. 
Termelésvezetőnek került 
1992-ben az Acélművekhez és 
húsz éve foglalkozik irányító-
ként logisztikával. Így beszél a 
munkájáról :

– A termékforgalmazási fő-
osztály a raktározási és kiszál-
lítási üzemből, valamint a szál-
lításszervezési osztályból áll. A 

Meleg- és a Hideghengermű 
kiszállítási részlegeinek ösz-
szevonásával 115 fő végzi el a 
feladatokat. Szeptembertől év 
végéig jelentősen megemel-
kedik a várható kiszállítási 
mennyiség, mely nagy feladat 
elé állítja majd a munkaválla-
lókat. Szeretnénk egyenlete-
sen, minden nap ugyanany-
nyi áruval foglalkozni, de az 
élet változatosabb. A vevők, 
vagyis nekünk az értékesítők 
diktálnak, náluk van az utolsó 
szó. A legnagyobb gondunk a 
létszámhiány – mondja, majd 
szót váltunk naponta meg-
tett kilométerekről, csapatról, 
szakértelemről. Amikor fel-
adata összetettségére, az ősz 
hajszálakra utalok, érdekes vá-
laszt kapok:

– Együtt őszülünk bele a 
mindennapok feladatainak 
megoldásába – mutat moso-
lyogva munkatársaira.

Kósa Fehér József üzemve-
zető tanulmányait befejezve, 
1987-ben irányítástechni-
kai műszerészként kezdett 
az Acélművek karbantartá-
si szervezeténél. Változást 
hozott a munkájában, hogy 

1995-ben a központi diszpé-
cserekhez került. Mondhatni, 
innen „egyenes út” vezetett 
2000-ben a kiszállításhoz, 
ahol 2004 óta üzemvezető:

– Szeretem a napi kihí-
vásokat, nincs két egyforma 
napunk. Változatosságot hoz 
az emberekkel, a társüze-
mekkel való folyamatos kap-
csolattartás. Jó csapatban, jó 
közegben dolgozom, jól ér-
zem magam munkatársaim 

között. Őszintén szólva, min-
dig szerettem vezetői mun-
kakörben dolgozni. Érdekelt 
az ezzel járó felelősség, a 
munkaszervezés folyama-
ta. Folyamatosan képeztem 
magam, számos szaktanfo-
lyamot végeztem és két éve 
lediplomáztam andragógi-
ából. Az ott tanultak sokat 
segítenek a munkatársaim 

Új projektek a hengerművek 
készáruraktárában

 NApI KéTSZáZ KAMIoNT IS MEgRAKNAK 
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irányításában. Az üzem gép-
kocsis szállítási kapacitása a 
Hideghengerműben napi 136 
kamion, ami kevés kivétellel 
teljesül is. Hétvégén a vas-
úti rakodásokkal, valamint a 
kikötői szállítással foglalko-
zunk, azokat készítjük elő.

Kollégájára, Kovács Imre 
üzemvezető-helyettesre mu-
tat, aki a legfiatalabb a csapat-
ban. A vasműbe édesapja aján-
lására jött 1993-ban, a Bánki 

Donát Szak középiskola 
után. Itt kezdett, a 
Hideghengermű kész-
áruraktárában, a ki-
szállításnál. Is meri a 
raktár minden négy-
zetméterét. Művezető, 
műszakvezető lett 1998-ban, 
közben kohó mérnök ként dip-
lomázott, és itt maradt:

– Jobban tetszik a kiszállítá-
si feladatok megoldása, mint a 
technológia. Ezzel együtt hasz-
nos tudást szereztem a főisko-
lán, ahol szakmán belül alakí-
tástechnológiát tanultam, jól 
ismerem az ide kerülő anyago-
kat. Máig nem érzem, hogy vál-
tanom kellene. Műszakonként 
tizenegy fő dolgozik az üze-
münkben, négy darus, négy 
raktáros, két darukötöző és egy 

műszakvezető. Sok a feladat az 
üzemben, a dolgozók jelentős 
része nyolc-tíz kilométert is 
gyalogol egy műszakban. Napi 
rendszerességgel megfordulok 
a háromhajós raktárban is – 
mondja, majd meg is mutatja a 
teendőket.

A csomagolósorról kerül a 
termék a raktárba, ahol sza-
bályos oszlopokban, „utakon” 
tárolják szállításig. Ma már 
vonalkódos etikettek tartal-
maznak minden adatot, ame-
lyeket a becsomagolt táblale-

mezekre, illetve tekercsekre 
ragasztanak. Vonalkódok 
segítik az eligazodást, az áru 
kiszedését a raktárosoknak, 
darusoknak. A kamion vár-
ható érkezésére válogatják 
össze a rakományt. Minden 
kamionra, illetve vasúti ko-
csira rakott árut ellenőriz a 
raktáros. Megtudom, hogy 
korábban Kanadába, Indiába, 
a Közel-Keletre is szállítot-
tak dunaferres termékeket, 
napjainkban európai vevőket 
szolgálnak ki.

Új projektek a biztonságos 
közlekedésért
Ahol ember dolgozik, ott elő-
fordulhat hiba is. okozott már 
balesetet kamionról elszabadult 
tekercs. Több tonna acél kiszá-
míthatatlan mozgása bajjal járt. 
A bíróság megosztotta a fele-
lősséget a rakományt rögzítő 
kamionsofőr és a dunaferres ra-
kodó között. Számos vizsgálatot 
követően arra jutottak a vasmű 
szakemberei, hogy a késztermé-
keket szállító kamionok felsze-
reltsége nem minden esetben 
megfelelő a speciális acéláruk 
rögzítéséhez, illetve szállításá-
hoz. Külső szakértőkkel készít-
tettek – Magyarországon elsők 
között – rakodási szabályzatot 
–, amelyet saját dolgozóikon túl 
a szállítást végzőknek is be kell 
tartaniuk. Terveik szerint még 
szeptemberben bevezetik az új 
szabályzatot.

A közlekedéssel járó prob-
léma az is, hogy egy-egy ra-
kodásnál nem megfelelő a 
tehergépkocsik tengelyeire 
nehezedő nyomás. A rossz 
súlyelosztással közlekedő jár-
művek szétnyomják az utakat, 
felelősek a kátyúkért, amelyek 
miatt mindannyian mérgelő-
dünk. Büntetés is jár a „rossz” 
rakodásért. Hamarosan mé-
rőeszközöket telepítenek 
a készáruraktár kiszállítási 
pontjaihoz. Rakodást követő-
en ellenőrzik a súlyelosztást, 
és a hibát azonnal korrigálják. 
Megrakott kamion nem indul-
hat el majd anélkül, hogy a ten-
gelyterhelését ne ellenőriznék. 

K. É.
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A 2018. évi bér- és szociális 
megállapodás keretében idén is 
juttatott munkavállalói számára 
iskolakezdési támogatást  
az isD DuNAFerr Zrt. A juttatást 
iskolai erzsébet-utalvány 
formájában kapták meg az arra 
jogosult dolgozók, gyermekenként 
16 000 forintos összegben. A 
vállalat idén 1 241 iskolás gyermek 
tanévkezdését támogatta, összesen 
mintegy húszmillió forintos anyagi 
ráfordítással.

A tanévkezdés körüli teendőkkel, így a tan-
szerek, ruhák, kiegészítő eszközök bevásár-
lásával is a legtöbb családban az anyukák 
foglalkoznak. Négy dunaferres kolléganőt 
kérdeztünk meg összeállításunkban arról, 
hogyan zajlott náluk a felkészülés.

Ábel Ágnes üzemi előadó, Hideg hen-
ger mű villamos üzem: 

– Ágnes lányomnak táskát, tolltartót 
és füzeteket vettünk az utalványt is fel-
használva. Iskolakezdés előtt szokásosan 
idén is együtt kötöttük be a füzeteket. A 
Vasvári Pál Általános Iskola nyolcadik 
osztályát kezdjük meg idén. Mindketten 
nagyon várjuk már a tanévkezdést, de 
a továbbtanulás miatt a tanév végét is. 
Ágnes jelenleg épp a Rudas logisztika 
szakán gondolkozik. A lányom a tanulás 
mellett sportol is. A kosárlabdát válasz-
totta, egy éve űzi ezt a sportágat, koráb-
ban vízilabdázott.

Hingyiné Bö
röndi Ágota 
anyag  v izsgáló, 
DU  NAFERR La-
bor Nonprofit 
Kft., szénkémiai 
a ny a g v i z s g á l ó 
főosztály:

– Lányom, 
Nelli a rácalmási Jankovich Miklós 
Általános Iskolában idén kezdte az ötö-
dik osztályt, így Nellinek új osztályfő-
nöke, új tanárai és új tantárgyai lettek. 
Örülök, hogy az új osztályfőnökét na-
gyon szimpatikusnak és mosolygósnak 
találta, jól kezdődött a tanév. Az isko-
lakezdési támogatást borítók és füzetek 
megvásárlására használtuk fel a helyi 
papírboltban. A kislányom tavaly óta a 
DKKA U13-as korosztályának egyik ka-
pusa, nagyon szereti a kézilabdát, egyik 

iskolatársa csábította el az edzésekre. 
Emellett a művészetek is érdeklik, három 
éven keresztül gitározott. 

Kiss Anita adminisztrátor, Acélmű, 
kon verter üz em:

– Az iskolakezdési tá mogatás segít-
ségével meg tudtam venni a lányomnak, 
Dórának sok olyan felszerelést, amit 
szeretett volna. Most ötödikes, nem kell 

annyi minden 
neki. Igazából 
füzetekre és 
tolltartóra volt 
most szüksége, 
ezeket ő válasz-
totta ki, szereti 
az állatfigurás 
és lányos min-

tákat. A korábbi évekhez képest nagy 
segítség az utalvány, mert több minden-
re fel lehet használni, például ruhákat, 
tisztálkodószereket is lehet rajta vásárol-
ni. Dóra az Arany János Általános Iskola 
rajz tagozatos osztályába jár, ez azt jelen-
ti, hogy két plusz rajzórájuk van hetente. 
Szerencsére a rajzhoz szükséges speciális 
eszközök – porpasztell, olajkréta – már 
megvannak. Izgalommal vártuk az idei 
tanévkezdést, mert sok új tanára és sok 
új tantárgya is lesz a kislányomnak.

Szalainé Mészáros Tímea munkatárs, 
eszközgazdálkodási igazgatóhelyettes 
szervezete: 

– A nagylányom, Boglárka idén tize-
dikes, a gimnáziumban a jegyei alapján 
lehetőséget kapott egy három hónapos 
franciaországi tanulmányútra. Azon kí-
vül, hogy egy álma valósul meg, ez az út 
nagy lehetőség is számára tapasztalat-
szerzésre és nyelvtanulásra is. Az isko-

lakezdési támogatást így idén épp egy 
hátizsák megvásárlására használtuk fel, 
ezzel fog utazni a repülőn. Zsolt fiam 
nyolcadikos, ő sportol, kézilabdázik a 
DAC-ban. Neki az edzős felszerelését 
egészítettük ki. Mindig nagyon örülünk a 
támogatásnak, mert így egy-két drágább 
dolgot is „becsempészhetünk” a kosárba. 

Tóth Szilvia

Iskolakezdés, vállalati 
támogatással 
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A miskolci Egyetem 
műszaki Anyagtudományi 
Kara a 2018/19-es 
tanévben immár 
negyedik évfolyamán 
indította el duális 
képzését. 

Szeptembertől már az idén 25 
éves anyagmérnöki alapképzés 
minden évfolyamán tanulnak 
duális képzésben részt vevő 
hallgatók. Az elmúlt hetekben 
10 partnervállalat, köztük az 
ISD DUNAFERR ZRT., össze-
sen 16 elsőéves anyagmérnököt 
vett fel ilyen típusú képzésre.

A négy évfolyamot tekint-
ve így 25 cégnél összesen 65 
hallgató tanul duális formá-
ban. A duális képzésre felvé-
telt nyert hallgatók szeptem-
ber 14-én délután a Műszaki 
Anyagtudományi Karának 
Káldor Mihály-termében 
ünnepélyes keretek között 
írták alá szerződéseiket a 
számukra gyakorlati jártas-
ságot biztosító duális képző 
vállalatokkal. Az ünnepsé-
gen prof. dr. Palotás Árpád 
Bence, a kar dékánja, dr. 
Móger Róbert, a Magyar Vas- 
és Acélipari Egyesülés igaz-
gatója, és dr. Jakab Nóra, a 

Miskolci Egyetem oktatásfej-
lesztési és minőségbiztosítási 
rektorhelyettese köszöntötte 
a hallgatókat, valamint a vál-
lalatok képviselőit.

Az aláírási ünnepséggel 
egybekötve a duális képzés, 
valamint a vállalatokkal tör-
ténő együttműködés kiemelt 
fontosságát hangsúlyozva a 
program délutáni részében 
duális egyeztető fórumra ke-

rült sor, ahol a vállalatok és az 
egyetemi vezetők közösen ha-
tározták meg a jövőbeni célo-
kat, értékelték a kari beiskolá-
zási tevékenységet, valamint 
döntöttek a még erősebb, 
együttes hallgató-toborzásról 
a megfelelő szakember után-
pótlás biztosítása érdekében.

A Műszaki Anyagt udo-
mányi Kar vezetése évek óta 
törekszik a gyakorlatorientált, 
minőségi képzés biztosításá-
ra, amelynek köszönhetően a 
karon végzett mérnökök ke-
resettek a munkaerőpiacon, a 
kibocsátott diplomának érté-
ke és hitele van az iparvállala-
tok körében.

Duális képző partner  
az ISD DUNAFERR

 EgyüTTMűKÖDéS A MISKoLcI EgyETEMMEL

Az elsőéves hallgatókkal szer-
ződést kötő partnervállalatok

•	 BC-KC	 Formalin	 Kft.,	 Ka-
zincbarcika

•	 BorsodChem	 Zrt.,	 Kazinc-
barcika

•	 DYNEA	 Hungary	 Kft.,	 Ka-
zincbarcika

•	 Ecseri	Kft.,	Cegléd
•	 Industrial	 C&S	 Hungary	

Kft., ózd
•	 ISD	DUNAFERR	Zrt.,	Duna-

újváros
•	 Joyson	 Safety	 Systems	

Hungary Kft., Miskolc
•	 NEMAK	Győr	Alumíniumön-

töde Kft., győr
•	 ÓAM	 Ózdi	 AcélművekKft.,	

ózd
•	 Sicta	Kft.,	Felsőzsolca

A gyárban hasznos gyakorlati ismereteket szerezhetnek a diákok
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köZérDekű iNForMációk

szeptember 11-től már az új helyén, a Vasmű úti csillagházban fogadja ügyfeleit 
a Gyöngyház önkéntes Nyugdíjpénztár. A városközpontban található, mindenki 
által könnyen megközelíthető helyszínen ügyfélbarát, szép, modern környezetben, 
tágasabb ügyféltérben intézhetik ügyeiket a pénztártagok. 

A pénztár új címe: 2400 Dunaújváros vasmű út 39. II. emelet 202. 

A pénztár elérhetőségei változatlanok: 
Telefonszám: 25/500-657, 25/500-658

E-mail: kapcsolat gyongy.dunaferr.hu

A nyitva tartás is változatlan:
hétfő, szerdán és csütörtökön 7.30-15 óráig, kedden 7.30-17 óráig,

pénteken 7.30-13 óráig várják az ügyfeleket.

életének 88-ik évében, 
szeptember 4-én elhunyt 
Zelei Béla szerkesztő, 
újságíró, novellista. Tíz 
éven át vezette lapunk 
jogelődje, az ÜST szer-
kesztőségét, 1966-76 kö-
zött volt a Dunai Vasmű 
üzemi lapjának felelős 
szerkesztője. Újságírói és 
szerkesztői munkásságát 
a lap szakmai fejlődése 
jellemezte. Az akkori kor 
adta körülmények között 
rengeteg konfliktust is 
vállalnia kellett, hogy a 
pártirányítású újságban 
hiteles információk lát-
hassanak napvilágot, szót 
lehessen ejteni a nehéz-
ségekről, a visszásságok-
ról is. 

A különböző médiu-
mokban jelenleg is pub-
likáló újságírók közül 
többeket ő indított el a 
pályán. Egyikük, pekarek 
jános, a Dunaújvárosi 
Hírlap újságírója így írt 
róla:

„… Sok-sok népi nyel-
vű riportot, jeges leheletű 
publicisztikát írt a mó-
riczi „szoros úton” járó 
szegénységről. magyar-
országról. Rólunk. gaz-
dag ember, bár semmije 
sincs pár szón, monda-
ton, bekezdésen, szöve-
gen kívül. élt. Amíg meg-
próbáljuk utánozni, addig 
élni is fog.”

Zelei Béla hamvasz-
tás utáni búcsúztatását 
2018. szeptember 22-én 
12 órakor tartják lajos-
mizsén, a Városi művelő-
dési Házban (Szabadság 
tér 12.). 

Új helyen a Gyöngyház
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létesítményi tűzoltók versenye
 A TűZoLTáS cSApATMUNKA

több éves hagyomány, 
hogy szeptemberben 
Dunaújvárosban 
találkoznak az országban 
dolgozó létesítményi 
tűzoltók. idén szeptember 
15-én a szalki-szigeten 
rendezték meg 
versenyüket. csaknem 
százhetven tűzoltó, 
tizenhét fél, illetve tíz 
teljes rajban tett próbára 
szakmai felkészültségét és 
fizikai állóképességét. 

Három kategóriában álltak 
rajthoz a csapatok: kismotor-
fecskendő és fali tűzcsap-sze-
relésben, valamint összetett 
ügyességi pályán. 

Meglátogatta az eseményt 
Fülep Zoltán tűzoltó ezre-
des, az országos Katasz-
trófavédelem Főigaz gatóság 
tűzoltósági főosztályának 
vezetője is, aki a találkozó 
megnyitóján köszöntötte a 
létesítményi tűzoltókat. A 
pálya szélén később kötetlen 
beszélgetésben foglalta össze 
a verseny célját:

– Független szervezetek-
ben működnek a létesítményi 
tűzoltóságok. Fontos szak-
mai fórum ez a verseny, ahol 
a tűzoltók az ország minden 
részéből összejönnek, tapasz-
talatot cserélnek, kapcsola-
tokat építenek. A tűzoltás 

csapatmunka , 
éles helyzetben 
a beavatkozás 
h atéko ny s á g a 
múlhat a csapat 
e g y ü t t m ű k ö -
désén. Ez a nap jó alkalom a 
szakmai és az emberi kapcso-
latok, végső soron a csapatok 
erősítésére.

A férfiak mellett pályára 
léptek hölgyek is, a dunaúj-
városi papírgyár létesítményi 
tűzoltóságának híradó ügye-
letesei állítottak ki egy négy-

fős csapatot, amelyet a rang-
idős Hegedűsné Hájas Anita 
fogott össze. Nagy gyakor-
latról tettek tanúbizonyságot 
a hölgyek. S hogy kerültek a 
kismotorfecskendő szerelés 
közelébe?

– Híradó ügyeletesként 
mi is elvégeztünk egy negy-
venórás alaptanfolyamot. ott 
lehetünk a fiúk gyakorlata-
in, kipróbálhatunk minden 
eszközt. Nem kötelező, de 
sportnak, csapatépítésnek 
sem rossz. Tavaly segítettem 
a versenyen, akkor jött az öt-
let, hogy fél rajjal mi is kiáll-
hatunk – beszélt az előzmé-
nyekről Anita, majd indíttatá-
sáról szólt: 

– Néhány éve egy autóbal-
esetben kerültem kapcsolatba 
tűzoltókkal, majd jelentkez-
tem a létesítményi tűzoltóság 
álláshirdetésére. olyan mun-
kát végzek, amit szeretek, és a 
hivatásomnak érzek.

A VÉD-SZ.-ISD DUNA-
FERR létesítményi tűzoltói két 
fél rajjal vettek részt a küzdel-
mekben. Alig kezdődött a ver-

seny, máris rajthoz állt egyik 
csapatuk a kismotorfecsken-
dő-szerelés kategóriájában. 
Nagyon jó idő alatt teljesítette 
a feladatot Palik Gábor veze-
tésével a csapat: Orosz Tamás, 
Szurma Péter, Raffaisz Bálint 
és Szántó Tamás. Sokáig ve-
zették a mezőnyt, végül pedig 
tizenhét csapatból a harmadik 
helyen végeztek.

Látványnak is érdekes volt 
a verseny, jó hangulatban telt. 
Hagyomány, hogy az ese-
ményre a tűzoltók elhozzák 
a családjukat is. Láthattunk 
több kisgyereket, akik felpró-
bálták a sisakot, megemelték 
a fecskendőt, beültek a tűz-
oltóautóba. Ezen a szomba-
ton szerencsére nem tüzet, 
csak a kék eget célozták a 
vízsugarak…

  K. É.              
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A Nagyolvasztóműben 
a kohótól az üstökben 
érkező nyersvas egy 
óriási, forgatható 
keverőberendezésbe kerül. 
steimetz Milán itt dolgozik 
olvasztárként. Maradjunk 
annyiban, hogy nem szokott 
fázni. Nem csoda hát, ha 
vágyik a kellemesen hűs 
víz mellé, ahol a kutyájával 
békésen horgászhat.

– Mióta dolgozol a vas mű  
ben?

 – Nyolc éve, 2009. au-
gusztus elsején történt, hogy 
az első munkanapomat meg-

kezdtem az Acélműben. 
Előtte is a DUNAFERR-nél 
voltam tanuló három évig. 
Ebből két évig tanultam az 
Acélműben Kovács Imre főol-
vasztár mellett, egy évet pedig 
a Nagyolvasztóműben töltöt-
tem Söregi József tanítványa-
ként. Mindketten kiváló szak-
emberek, szerencsés vagyok, 
hogy ők tanítottak a szakma 
gyakorlati részére.

– Söregi Józsi is nagy 
horgász…

– Természetesen, Ő is tud-
ja mi a tuti! Én, ha tehetném 

minden hosszú szabadot pe-
cázással töltenék. Délelőttös 
műszak után lemennék a víz-
hez és csak az éjszakás kezde-
tekor jönnék vissza…

– Számomra a horgászat 
túl nomád életforma. Mi a jó 
ebben? Lesed a botod végét 
és csak várod és várod, hogy 
megmozduljon a madzag…

– Látom, nem vagy nagy 
horgász! Nekem ez a teljes 
kikapcsolódás és lelazulás. 
Csiripelnek a madarak, csend 
van, a vizet fodrozza a nyári 
szellő és kényezteti az arco-
mat. A kutyám, Mentol alias 
Puli mellettem bolondozik, 

tőlem nem messze a horgász-
társak főznek, viccelődünk  és 
megvendégeljük egymást. Egy 
szóval, maga a mennyország! 
Az sem zavar, ha rossz idő van 
és esik az eső, legalább jobban 
kapnak a halak, de ez teljesen 
másodlagos. Nem zavar az 
sem, ha nem fogok semmit.

– Mi lesz akkor a 
vacsorával?

– Nem viszem haza a ha-
lakat. Visszaengedem őket 
a vízbe, jó lesz később újra 
megfogni. Fanni, a barátnőm 
a fejemhez is vágná mind-
egyiket, ha a zsákmánnyal 
hazaállítanék.

– Mi volt eddig a legna
gyobb fogásod?

– Néhány hete egy hu-
szonöt kilós harcsát fogtam 
ki. Hatalmas jószág volt, alig 
bírtam vele. Sokáig fárasz-
tottam, remegett kezem-lá-
bam, de a gigászi küzdelem-
ben alulmaradt, így a végén 
csak meglett. Azt sajnálom 
csak, hogy egyedül voltam 
és nem készült fénykép róla. 
Visszaeresztettem ezt is, mint 
a többit, hadd éljen.

– Hm… 25 kilós, visszadob
tad és nincs fénykép sem…

– Esküszöm, hogy óriási 
volt! Lehet, hogy nem volt 25, 

csak 20 kiló, de nagy hal volt, 
az tuti! Igazi bestia!

– Minden hobbi pénz
be kerül. Elárulod, hogy 
mennyit költöttél eddig a 
horgászatodra?

– Szerintem úgy, hat-hét-
százezret. De ebben már 
minden benne van, és nem 

is most kezdtem.  Bele lehet 
merülni rendesen. A minő-
ségi felszerelés sem olcsó, 
plusz a kényelmi eszközök, 
fotel, etetőhajó, csónak, 
mi egymás.

– Mennyit vallottál be eb
ből otthon? 

– Százötvenezret. Ha tud-
ná a barátnőm, hogy mennyi-
be kerül egy-egy kiruccanás, 
befonná a haját. De örül a 
hobbimnak, mert nem a kocs-
mába járok.

– Ő is megy veled horgászni?
– Többször el akart jön-

ni, mire egyszer elvittem. 
Meglátogattuk hát a legsáro-
sabb helyet, ahol hemzsegtek 
a szúnyogok, sehol egy ár-
nyékot adó fa.  Kínszenvedés 
volt, de megérte: azóta min-
den porcikája tiltakozik a hor-
gászat ellen, hiába mondom 
neki, hogy jöjjön velem. 

– Nagy franc vagy! 
Hol tanultad ezt a fajta 
zsi ványságot?

– A kohászokat nem kell 
félteni! A környezet megedzi 
az embert, de a jó kollégáktól, 
a tapasztalt öregektől mindig 
tanul az ember. A legjobb csa-
pat a világon!

– Hogy bírtátok a nyári 
nagy meleget a keverő mellett?

– Hála az égnek, kapunk 
ásványvizet. Sokat iszunk, 
sokat hülyéskedünk és éltet a 
tudat, hogy hamarosan a víz-
parton lógathatok újra.

Kállai Félix

Arcok

Szenvedélye a horgászat 
 „HA TEHETNéM, MINDEN IDőMET A víZpARToN TÖLTENéM”
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A DuNAFerr labor 
Nonprofit kft. 
anyagvizsgáló mérnöke, 
Máltesics tamás idén 
harmadik alkalommal 
vett részt a Nagyatádon 
megrendezett hosszútávú 
triatlon országos 
bajnokságon. 

A klasszikus Ironman-távnak is 
nevezett versenyen, ahol 3,8 km 
úszást, 180 km kerékpározást 
és 42 km futást kell teljesíteni a 
triatlonistáknak, 628 induló kö-
zül a 74. helyen, 10 óra 45 perc-
cel ért célba.

– Mi kell ahhoz, hogy va
laki sikeresen teljesítsen egy 
ilyen versenyt?

– A „siker” ebben az eset-
ben abszolút szubjektív, hi-
szen egy ilyen versenyen van 
tíz-tizenöt profi versenyző a 
mezőnyben, akik szinte csak 
és kizárólag a triatlonra tud-
nak koncentrálni az év min-
den napján. Ők száz százalé-
kig alávetik magukat a felké-
szülésnek és a versenyzésnek, 
esetleg még szponzoraik is 
vannak. A többiek, mint én 
is „lelkes műkedvelők”, akik 
elvakultságuk és terhelhető-
ségük szerint a munka és a 
család mellett próbálnak mi-
nél több edzésórát beletenni a 
felkészülésbe. Ebből adódóan 
a sikeresség is mindenkinél 
mást jelent. Nagyon leegy-
szerűsítve az elmondható, 
hogy még a mi szintünkön is 

heti 8-12 órás edzéssel, két-
három év után már teljesít-
hető egy középtávú verseny, 
míg egy hosszútáv heti 16-20 
órás edzést igényel, és nem 
árt, ha van sokéves úszó, ke-
rékpáros vagy atléta múltja a 
delikvensnek.

– Hogy alakult a te fel
készülésed és a versenyed 
Nagyatádon?

– Sajnos, én a tavalyi év-
ben egy sérülés miatt hat 
hónapos kényszerpihenőn 
voltam, és csak októberben 
kezdtem el újra az edzéseket. 
Hogy a visszatérési periódust 
kicsit felgyorsítsam, és még 
véletlenül se csússzak visz-
sza a sérülésbe, felvettem a 
kapcsolatot egy kiváló edző-
vel, Váraljai Vázsony szemé-
lyében, aki azóta is segíti az 
edzéseimet.

Maga a verseny nagyon 
furcsa, és teljesen abnormá-
lis módon indult számomra. 
A minden évben július utol-
só hetében megrendezett 
nagyatádi verseny a kániku-
lai forróságról híres. Ennek 
megfelelően májustól minden 
edzésemet igyekeztem a leg-
nagyobb melegben elvégezni, 
és a kerékpárra is a leggyor-
sabb gumik kerültek, amiknek 
egyetlen hibájuk, hogy nedves 
aszfalton úgy csúsznak, mint 
olajozott tefloncső a jégen. 
Ezzel szemben a verseny reg-
gelén óriási felhőszakadásra 
ébredtünk, és a radarképet 

elnézve egy délig tartó esőzés 
várt ránk…

Szitáló esőben, és minden 
harci kedv nélkül érkeztem 
hajnalban a Gyékényesi-tó 
partjára, ahol még a rajt előtti, 
egyébként nagyon katartikus 
pillanatokban is teljesen re-
zignáltan álltam az izgalomtól 
csillogó szemű többi verseny-
ző között. Aztán elérkezett a 
visszaszámlálás, majd a rajtot 
jelző ágyú is eldördült, és a 
közel hatszázötven versenyző 
egyszerre rohant bele a vízbe, 
köztük jómagam is, aki iga-
zából azon a reggelen nem is 
akart ott lenni, és csak kíván-
csian várta, vajon mi fog ebből 
kisülni. A híresen tiszta bá-
nyató a reggeli vihar hatására 
zavaros volt, a kezünknél alig 
láttunk távolabb, éppen ezért 
jó „lábvizet” (ami megkönnyíti 
a mögötte úszó haladását – a 
szerk.) sem találva, néha az 
elkeserítő és összefüggő fel-
hőzetre felnézve telt az úszás, 
ami alatt végig az járt a fejem-
ben, hogy mekkorákat fogok 
én esni kerékpározás közben 
a vizes aszfalton.

Majd a biciklipálya első 
negyven kilométerét átvészel-
ve végre megszűnt a szitáló 
csapadék, és kisütött a nap. 
„Minden a régi!” – gondol-
tam magamban, és kezdtem 
átérezni, hogy az év legfonto-
sabb versenyén vagyok.

A kerékpárt befejezve már 
tudtam, hogy időben jó va-

gyok, és az örömömet csak 
tetézte, hogy a futást elkezdve 
nagyon mentek a lábaim, és az 
első tizenöt kilométert a ter-
vezettnél jobb idővel sikerült 
hozni.  A futás felénél jártunk, 
amikor az órám kezdett olyan 
tempókat mutatni, aminek 
már nem nagyon örültem, 
aztán a huszonharmadik ki-
lométerben „kidobták a vas-
macskát”, és a következő ita-
tópontnál a lábak átvették az 
irányítást, és átváltottak sétá-
ba. Szerencsére ez a húsz lé-
pés annyira rosszulesett, hogy 
ennél még a futás is jobb volt, 
így hamar visszaváltottam 
„futásszerű” mozdulatsor-
ra, és kezdtem újra felvenni 
a tempót, amit nagyban se-
gített, hogy Pötör Zoli több-
szörös ultratriatlon teljesítő 
barátom éppen mellém ért, 
és futott mellettem egy ide-
ig. Végül a tervezett idővel, 
három óra negyvenöt perccel 
sikerült a futást behúzni, ami-
nek eredményeképpen meg-
lett a tervezett összidő is.

– Jövőre is folytatod a 
versenyzést?

– Az ilyenkor szokásos: 
„Soha többet!” kijelentés per-
sze tőlem is elhangzott a nap 
végén, de másnap már azon 
gondolkodtam, hogy ebből 
még mennyi faragható le jövő-
re. És mivel még mindig látok 
benne fantáziát, ezért már el-
kezdtem az újabb felkészülést.

Tóth Szilvia

ExtrememAN – Az út maga a cél! 
 A vERSENy éLMéNyE

életMóD
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sport

Új szezon, új név, egy régi-új klasszis 
és egy régi-új vezetőedző. Így 
jellemezhetnénk címszavakban a 
Dunaferr Due Dutrade Futsal club 
csapatát, amely szeptember 3-án 
már megkezdte a 2018/2019-es első 
osztályú bajnoki küzdelmeket. 

A nyári változásokról, a csapat körüli leg-
fontosabb kérdésekről magukkal az érintet-
tekkel beszélgettem.

Zemankó Zoltán, a csapat opera-
tív vezetője elmondta, hogy a hat éve 
megkezdett úton haladnak tovább, és a 
munka immáron egy igazi nagy családot 
eredményezett.

– Minden támogatónknak és a szur-
kolóinknak hatalmas köszönet jár azért, 
hogy kitartottak mellettünk az elmúlt 
években. A bizalom, a hit, a támogatás 
és az elvégzett munka azt eredményez-
te, hogy egyre erősebb, nívósabb klubot 
tudtunk felépíteni. Ma már a legkiseb-
bektől kezdve a felnőttekig minden kor-
osztályban van csapatunk, akik jó ered-
ményekkel örvendeztetnek meg ben-
nünket, és több válogatott játékossal is 
büszkélkedhetünk. Természetesen az 
egyesületünk mellett szól, hogy kiszá-
mítható és átlátható a gazdálkodásunk, 
nyugodt és stabil működési feltételeket 
biztosítunk, eredménycentrikusak va-
gyunk, és mindezeknek köszönhetően 
sikeresek. Öt korosztályban – az U11-
től az U20-ig – közel hetven gyermek 
focizik versenyszerűen a csapataink-
ban, kiváló szakmai irányítás és remek 
feltételek mellett. Egyesületünkben 
nincsenek kifizetetlen számlák, nincs 
felhalmozott tartozás és nincsenek 
külföldi játékosok sem. Bátran állítha-
tom, hogy jó a reklámértékünk. Talán 
ezért is gyarapodtunk olyan új támo-
gatókkal, mint a Dutrade Zrt. Az anya-
gi hátterünk stabil, köszönhetően az 
ISD DUNAFERR Zrt.-nek, a Dutrade 
Zrt.-nek, a Dunaújvárosi Egyetemnek 
és Dunaújváros Megyei Jogú Város 
önkormányzatának. Rajtuk kívül több 
helyi kötődésű támogatónk is jelentős 
segítséget nyújt számunkra. 

A nyáron a magyar futsal élmezőnye 
átalakult. A győri klub megszűnésével a 
legerősebb bázis zárta be kapuját, ami 
nem tesz jót a magyar futsalnak. A legsi-
keresebb magyar klub örökébe azonban 
három csapat lépett, akik jelentősen meg-
erősödtek, a Haladás, a Berettyóújfalu 
és a Veszprém. Szerencsére visszatért 
hozzánk az utánpótlás válogatottól a 
vezetőedző, Fehér Zsolt és Győrből 

Nagyszerűen szerepelt az 
isD DuNAFerr kispályás 
labdarúgócsapata az ötödik 
alkalommal kiírt HAHN & kolB 
kispályás labdarúgótornán, 
szeptember 8-án Budapesten,  
a panoráma sportközpontban. 

Az újvárosi alakulat címvédőként érkezett a 
fővárosba. Idén harminckét csapat vett részt a 
rendezvényen, ami immár nemzetközivé nőt-
te ki magát, hiszen Lengyelországból, Német-
országból és Szerbiából is jöttek csapatok. A 
DUNAFERR a „C” csoportba került, ahol már 
az első találkozón nagyon komoly ellenfél vár-
ta őket, hiszen a korábban már egy alkalom-
mal kupagyőztes budapesti Kracht Hidraulik 
csapata volt az ellenfél. A dunaújvárosiak ra-
gadták magukhoz a kezdeményezést és győ-
zelemmel abszolválták a mérkőzést (3:0). A 
folytatásban a Metall-Techno Kft. követke-
zett, akik szintén Budapestről érkeztek. Őket 
4:0 arányban múlta felül a DUNAFERR, így 
az utolsó csoportmeccsnek már csak az volt 
a tétje, hogy az első, vagy a második helyen 
jutnak tovább Horváth Csabáék. Ennek elle-
nére semmit nem bíztak a véletlenre a fiúk, és 
6:0-ra megnyerték az utolsó csoportmeccset a 
kecskeméti MAG-Hungary Kft. ellen.

Az egyenes kieséses szakaszban érdekes 
lebonyolítást választottak a szervezők. A 
csoportnegyedikek játszottak a csoport-
elsőkkel és a másodikak a harmadikokkal. 
Itt két olyan mérkőzés következett, ame-
lyeken alaposan megizzadtak a fiaink. A 

tizenhat közé jutásért az IMS Connector 
System Sopronból szívós ellenfélnek bi-
zonyult és csak nagyon jó játékkal sikerült 
őket elütni a továbbjutástól (3:1). Az első 
nyolc közé kerülésért a deszki Taugép Kft. 
majdnem elbúcsúztatta a DUNAFERR-t, 
hiszen gyorsan vezetést szereztek és szer-
vezett, jó védekezéssel egészen a végjátékig 
megtartották előnyüket. Ekkor azonban 
Hatvany Attila kiegyenlített és jöhettek a 
büntetők. Itt a mieink bizonyultak jobbnak 
(3:1), ami az elődöntőt jelentette a csapat-
nak, ahol a Knorr-Bremse várt rájuk. A 
budapesti és kecskeméti telephellyel is ren-
delkező vállalat nagyszerűen megszervezte 
a védekezését, de azért azt három alkalom-
mal is sikerült feltörni a dunaújvárosiaknak 
(3:0). A döntőben egy nagyon erős, de igen 
fáradt alakulat benyomását keltő Benteler 
várt a mieinkre. Így Fejér megyei „házi 
döntőt” láthatott a szépszámú közönség, 
ugyanis ellenfelünk Mórról érkezett. A nap 
egyik legmeggyőzőbb játékát nyújtva 4:0 
arányban hozták az újvárosiak ezt a mecs-
cset, így zsinórban harmadik alkalommal 
hódították el a kupát és a vándorserleget a 
DUNAFERR játékosai. 

A szervezők a díjkiosztón bejelentették: 
úgy döntöttek, hogy a gyönyörű trófea vég-
leg Újvárosban maradhat! Külön öröm volt 
még, hogy a torna folyamán mindössze két 
gólt kapó Elter Zoltánt választottak a nap 
legjobb hálóőrének. A DUNAFERR csapa-
ta ismét nagyszerűen képviselte városun-
kat és a támogatókat. Gratulálunk!

DUNAFERR-győzelem  
az V. HAHN & KOlB Kupán 
	VéGlEG	DUNAúJVáRoSBA	KERült	A	SERlEG

A győztes csapat tagjai: hátsó sor: Vincze Dezső, Hatvany Attila, Horváth Csaba (edző), Zemankó 
Zoltán, Somogyi jenő, Csordás István (gyúró). Első sor: Németh Tamás, Hercsik Ádám, Elter 
Zoltán, mazán Balázs, Subi Tamás, Kalácska András és Tóth Imre (csapatvezetők).
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Klacsák Bence is, így a dobogóra várom 
csapatunkat.

Fehér Zsolt egy év kitérőt követően 
tért „haza” Dunaújvárosba.

– Nagy örömmel tértem vissza egy-
kori sikereim színhelyére. Ebben nagy 
szerepe volt annak is, hogy a játékoske-
retet sikerült egyben tartani, közel a 80 
százaléka megmaradt annak a gárdá-
nak, amellyel két éve sikereket értünk el. 
Büszkeséggel tölt el, hogy a vezetők mel-
lett a játékosok is nagy örömmel fogad-
tak, és velem szerettek volna dolgozni. 
Volt, aki ezért nem igazolt el másik klub-
ba. Úgy értesültem, hogy a szurkolók is 
hasonlóan gondolkoznak. A játékosok 
java tudja, hogy milyen elképzeléseim 
vannak, ismeri a módszereimet, ezért 
elegendőnek bizonyult az egy hónapos 
felkészülés. Természetesen mindig akad 
csiszolnivaló, de a hosszú bajnoki szezon 
alatt lesz még időnk a finomhangolásra. 
Összességében a felkészülésünk jól sike-
rült, persze ezt lemérni csak az első né-
hány forduló után lehet majd. A célokról 
óvatosan fogalmaznék, mert ugyan én 
szívesen álmodom, de nem árt a realitá-

sok talaján maradni. A Berettyóújfalu és 
a Haladás roppant módon megerősödött, 
és a Veszprém is felnő hozzájuk. Ők előt-
tünk vannak abban, hogy heti 7-8 edzést 
tudnak tartani, míg nálunk többen nagy-
pályán játszanak, vagy tanulnak, ezért 
csak hetente 4-5-ször tudunk közösen 
készülni. Ennek ellenére az agresszív le-
támadást favorizálom, azt várom el a já-
tékosaimtól, hogy az utolsó másodpercig 
küzdjenek, csússzanak, másszanak, ha 
kell, ne ismerjenek elvesztett labdát. A 
játékoskeretünket alkalmasnak tartom a 
dobogó elérésére. Nagy öröm, hogy ná-
lunk játszik az egyik legtehetségesebb 
támadó, Klacsák Bence, és az ugyancsak 
Győrből érkezett Sáhó Kristóf. Mellettük 
a fiatalok közül merítettünk, a felnőttek-
kel készül Szabó Kristóf, Kovács Krisztián 
és Németh László. Nagy veszteségünk, 
hogy Horváth Norbert Kanadában foly-
tatja tanulmányait, de ígéretet tett arra, 
hogy ha hazajön, a rájátszásban nálunk 
folytatja majd. Norbi mellett Schrancz 
Balázs Szigetszentmiklósra távozott, 
míg Varga Csaba abbahagyta a futsalt. 
Összefoglalva, egy év múlva akkor len-

nék maradéktalanul elégedett, ha dobo-
gón végezne a csapatunk a bajnokság-
ban, és bejutnánk a Magyar Kupa Final 
Four-jába, valamint a dunaújvárosiak 
ismét megszeretnék a futsalt, és heten-
te 400-500-an buzdítanák, hajszolnák a 
csapatot a sikerekbe.

Szintén visszatérő, régi-új ember, a 
már említett válogatott játékos, Klacsák 
Bence.

– Jó érzésekkel tértem vissza 
Dunaújvárosba. Az itteni munka nagyon 
hasonlít ahhoz, amit Győrben végeztünk 
és ez sikerekre predesztinál. A játékosok 
közül a legtöbbet ismertem, így nem volt 
beilleszkedési problémám – mondja mo-
solyogva. – Nem lennék szomorú, ha a 
tavalyi, vagy a tavalyelőtti teljesítménye-
met meg tudnám ismételni. (Tavalyelőtt 
gólkirály lett 31 góllal – a szerk.) 
Szeretnék ismét a válogatottba kerülni 
és sok örömet okozni a helyi szurkolók-
nak. A vezetőedzőnket, Fehér Zsoltot jól 
ismerem, felnézek rá, a személye miatt is 
tértem vissza. Azt gondolom, hogy min-
den mérkőzésen a győzelemre fogunk tör-
ni, és mindent megteszünk majd a sikerek 
érdekében. A futsalon kívül még a céljaim 
között szerepel a főiskola befejezése, ame-
lyet az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán 
Villamosmérnöki Karán kell teljesítenem, 
de ha minden jól megy, akkor másfél éven 
belül villamosmérnökként diplomázom 
majd.

Szóládi Zoltán

Új név, új szezon,  
de a célok a régiek 
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FoNtos iNForMációk

HÍrek

Az őszi időszakban számos 
utazási ajánlattal várja az 
érdeklődőket a Dunaferr 
ifjúsági szervezet. Az 
alábbi utakra lehet még 
jelentkezni: 

•	 Zágráb – Plitvicei tavak, 
október 13-14. 2 nap, 1 éj-
szakai szállással, reggelivel, 
idegenvezetéssel. Részvételi 
díj: 29 000 Ft/fő + belépő

•	 Szabadkai bevásárlás, ok-
tóber 5-én, november 9-én, 
december 14-én. 1 napos ki-
rándulás, bevásárlás. Részvé-
teli díj: 3 000 Ft/fő.

•	 Kittsee csokoládégyár – 
Parndorf, vásárlás, október 
6. 1 napos kirándulás. Rész-
vételi díj: 5 900 Ft/fő.

•	 Magyar Grand  Canyon 
(Nógrádszakál), október 
7. 1 napos kirándulás, ide-
genvezetéssel. Részvételi díj:  
5 500 Ft/fő.

•	 Veresegyházi Medvepark 
– Ázsia Center, október 13.  
1 napos kirándulás, bevásár-
lás. Részvételi díj: 4 000 Ft/fő 
+ belépők (kb 1 000 Ft)

•	 Schneeberg – Puchberg, 
október 14. 1 napos kirándu-
lás, idegenvezetéssel. Rész-
vételi díj: 7 900 Ft/fő + belé-
pők (kb. 32 euró)

•	 Tapolca – Malom-tó és 
tavasbarlang, október 27.  
1 napos kirándulás idegenve-
zetéssel. Részvételi díj: 4 300 
Ft/fő + belépők

•	 Szarvasi Arborétum – Mini 
Magyarország, november 
10. 1 napos kirándulás, ide-
genvezetéssel. Részvételi díj: 
4 500 Ft/fő + belépő (kb. 
3 000 Ft)

Az utazásokra jelentkezni a 
DUNAFERR Ifjúsági Szervezet 
irodáján lehet. Bővebb infor-
máció a 20-11-es telefonszá-
mon.

Az ISD DUNAFERR Zrt. 
Fémbevonóművében hagyo-
mányosan a szeptember a 
biztonsági hónap megrende-
zésének időszaka. A program-
sorozat idén is megkezdődött 
a gyártóműben. Szeptember 
4-én munkavédelmi tanács-
kozást tartottak, amely a havi 
program elindítását is jelen-
tette egyúttal. Megtörtént a 
mű területén több ponton is 
a munkavédelmi jellegű pla-
kátok kihelyezése, valamint 
a munkavédelmi totó is elin-
dult. A „Munkahelyi rend és 
tisztaság” verseny is elkezdő-
dött az egyes műszakok kö-
zött. Szeptember 5-én mun-
kavédelmi bejárást tartottak 

a gyártóműben, amelynek 
során többek között a figyel-
meztető táblákat, kezelési 
utasításokat, az egyéni védő-
eszközök használatát, vala-
mint az étkező-pihenő helyi-
ségek tisztaságát és rendjét is 
ellenőrizték.

A hónap során folya-
matosak a munkavédelmi 
bejárások, az oktatófilm-
vetítések, de a létesítményi 
tűzoltóság is tart helyisme-
reti foglalkozást és a mun-
kavállalók részére tűzoltási 
gyakorlatot a gyártómű te-
rületén. Szeptember 12-én 
lezajlott a havi minőség-
ügyi, munka- és tűzvédelmi 
értekezlet is (képünkön).

A Magyar Vas- és Acélipari 
Egyesülés 2018. szeptember 
26-án szakmai szimpóziumot 
szervez az acélipari kutatás-
fejlesztés jegyében. A rendez-
vény célja a tagvállalatok és a 
hazai egyetemek, kutatóin-
tézetek együttműködésének 
elősegítése, sikeres K+F pro-
jektek generálása. További cél, 
hogy elősegítsék a nemzetközi 

konzorciumépítés valamint a 
hazai és uniós K+F források 
lehívásának hatékonyságnö-
velését. Az innovációban rejlő 
lehetőségek hatékonyabb ki-
használásának elősegítésével 
az MVAE hozzájárulhat a tag-
vállalatok versenyképességé-
nek fokozásához.

A MVAE budapes-
ti székházában tervezett 

esemény előadói lesznek 
többek között az Európai 
Bizottság Szén- és Acélipari 
Kutatási Alap (Research 
for Coal and Steel – RFCS), 
a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal (NKFI) vagy a Bay 
Zoltán Alkalmazott Kutatási 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
vezető tisztségviselői. 

Biztonsági hónap  
a Fémbevonóműben

Ifi-hírek

Acélipari kutatás-fejlesztési 
szimpózium

Varázslatos szépségű vidék 
Nógrádszakál mellett a magyar 
grand Canyon-nak is nevezett 
természetvédelmi terület
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