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Nagyjavítások az Acélműben
Az ISD DUNAFERR Zrt. Acélművében mozgalmas időszak 
volt az augusztus és a szeptember: a nagyjavítás sok mun-
kát és nehéz feladatokat jelentett a résztvevő szakemberek 
számára. Elvégezték a FAM I. számú öntőgépének nagyjaví-
tását, és megtörtént a konverter 40-01-es beöntődarujának 
rekonstrukciója is.

2. oldal

Új esetkocsi az üzemi mentőknél
Ezen a héten áll szolgálatba a vállalatnál a közelmúltban 
vásárolt, vadonatúj, Mercedes gyártmányú esetkocsi. A 
korszerű életmentő eszközökkel felszerelt, modern jármű 
használata megkönnyíti majd a mentők munkáját és színvo-
nalasabb, hatékonyabb betegellátást tesz lehetővé.

4. oldal

Német technológiával újul meg  
a kemence
Nagy jelentőségű beruházás valósul meg jövőre az ISD DU-
NAFERR Zrt. Fémbevonóművében: a hőkezelő kemence és 
a szalaghűtés berendezéseinek intenzifikálása révén mint-
egy 20-30 százalékkal növekszik majd a gyártómű termelési 
kapacitása.

5. oldal

Vasműs pályafenntartók
A DUNAFERR területén futó vasúti vágányhálózat hossza 
körülbelül hetvenöt kilométer, mintegy háromszáz vasúti 
váltó működik a hálózatban, megannyi sorompós illetve 
fénysorompós kereszteződéssel. A rendszer működtetése, 
karbantartása a Szállítómű pályafenntartási üzemének fel-
adata.

6. oldal 
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Aktuális

Az isD DuNAFERR Zrt. 
Acélművében mozgalmas 
időszak volt az augusztus 
és a szeptember: a 
nagyjavítás sok munkát és 
nehéz feladatokat jelentett 
a résztvevő szakemberek 
számára.

Mint azt Major Ervin üzemvite-
li és karban tartásvezető lapunk-
nak elmondta, az 
I-es FAM leállása 
a nyári nagyjaví-
tásra augusztus 
21-én kezdődött 
s mintegy három 
hétig tartott. A 
folyamatos acélöntőműben – 
időben összehangolva a Nagy-
olvasztómű I-es kohójának 
torokzárcseréjével – az I. számú 
öntőgép nagyjavítását végezték 
el. A nagyjavítás jelentősebb 
munkálatai között volt a FAM 
hűtőzónájának acélszerkeze-

ti felújítása, az Omron PLC-
vezérlő rendszer és a folyamat-
megjelenítő rendszer cseréje, 
valamint a kristályosító beren-
dezés szintérzékelő és szintsza-
bályozó rendszer egységeinek 
felújítása. A nagyjavítás ideje 
alatt megtörtént a konverter 
40-01-es beöntődarujának re-
konstrukciója is. Itt a munká-
latok érintették a kismacska-
pálya acélszerkezeti felújítását, 
megerősítését és a daru hajtá-
sainak karbantartását is. A nyár 
folyamán mindkét konverter 
acélkocsi-pályájának javítását 
is elvégezték a szakemberek, és 
befejeződött a 40-01-es és 40-
02-es darupálya konverter felőli 
oldalának síncseréje is. 

A termelés szervezése a 
nagyjavítás ideje alatt iga-
zodott a Nagyolvasztómű 
termelési ciklusához, a két 
gyártómű termelőeszközei-
nek összehangolt, váltott üze-

meltetése széles körű szer-
vezőmunkát és együttműkö-
dést igényelt az ott dolgozó 
kollégáktól. 

A nagyjavítás részleteiről 
a munkálatokban részt vevő, 
az egyes szakmai területe-
ket irányító szakembereket 
kérdeztük: 

Gráczer Csaba, villamos 
üzemvezető:

– Az I-es FAM nagyjavítá-
sa alatt a legnagyobb villamos 
munkánk az Omron-rendszer 
PLC- és megje-
lenítő rendsze-
rének cseréje 
volt. Még 1991-
ben kezdődött 
az üzemben 
működő folyamatirányító 
rendszer tervezése, mely a 
teljes FAM gépi berendezé-
seinek (kristályosító mozgató, 
nagyüst fordító/emelő, húzó-
hengerek, bugakiadó keret/
kocsi, teljes hidraulikus rend-
szer, görgősorok) vezérlését 
végezte. A régi rendszer ki-
váltására egy Omron NJ501-
1520 típusú vezérlést válasz-
tottunk. Feladataink kö zé tar-
tozott a teljes tervezés, a ki- és 
bemeneti rajzokkal együtt, a 
régi programot gyakorlatilag 
teljesen újra kellett írni, új, 
felhasználóbarát képernyőket 
hoztunk létre. A régi Omron 
korszerűsítési munkáihoz ké-
pest nehézséget jelentett az, 
hogy nem lehetett ütemekre 
bontani a feladatokat, az ösz-
szes berendezést a nagyjaví-
tás időtartama alatt kellett 
beüzemelni. A berendezések 
beüzemelésének megköny-
nyítése érdekében a tervezés 
időszakában egy tesztrend-
szert építettünk ki a régi ve-
zérlőrendszer és az új között, 
a két rendszer párhuzamosan 
futott, így biztosítva egyszer-
re az üzemmenetet, és a meg-
írt új PLC-program valamint 
az új megjelenítő szoftver 
ellenőrzését. 

Kelemen Tibor, FAM- 
üzemvezető:

– Az üzemnek a nagyja-
vítás során az volt fontos, 
hogy összeálljanak a sikeres, 
komplex próbák feltételei és 
legyen idő az új 
kezelőfelületek 
megismerésére. 
A tervezett in-
dulás után egy 
nappal valósult 
meg az első hibamentes ön-
tési próba, ezután végeztük 
el a biztonsági ellenőrzé-
seket. Az Omron-rendszer 
tesztelése a FAM-os és a fo-
lyamatirányító kormányosok 
közreműködésével történt. 
A Sert-Vesuvius-féle kris-
tályosító szintszabályzó és 
a Berthold-féle szintmérő 
rendszerek modernizálására 
új vezérlőrendszer, illetve új 
eszközök beépítésével került 
sor.

Tőke Andor, folyamatirá-
nyító kormányos:

– Az Omron-rendszeren 
dolgozó helyi és külsős szak-
emberek részletesen kikérték 
a véleményünket a tesztelés 
során, és be is építették javas-

latainkat, kéré-
seinket. A FAM-
n a g y j a v í t á s 
csapata nem-
zetközi volt, ez 
vidám pillanato-

kat is szült a munka közben.  
Szerencsére nem tapasztal-
tam több problémát az idei 
nagyjavítás alkalmával sem, 
mint az elmúlt húsz év során. 
Azt gondolom, hogy az idei 
év FAM-nagyjavítása volt az 
egyik legnagyobb volumenű 
és legmélyrehatóbb fejlesztés 
az Acélműben.

Tóth Kálmán, daru-  
üzem   vezető

– A daruüzemre háruló 
nagyjavítási munkát – a kis-
macska és nagymacska úszó-
kábeles áramellátásának tel-
jes cseréjét és a 180 tonnás 

Nagyjavítások az Acélműben
 FókUSZbAN AZ I-ES FAM éS A 40-01-ES bEöNtőDARU 

Az egyik plC-szekrény, amelyen teljes vezérléscsere történt
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nagyemelő hajtásfelújítását – 
a 40-01-es darun a Daru-Sín 
Kft. végezte. Mindeközben a 
40-02-es daru folyamatosan 
vitte a termelést. Üzemünk 
végezte a kapcsolódó terü-
letek tisztítását, a koordi-

nálást, a teljes 
körű üzembe 
helyezést és a 
teherpróbát is. 
A nagyjavítá-
si munkálatok 

alatt derült ki, hogy a kis-
macskapálya főtartó külső 
oldalán a gerinclemezek me-
revítését meg kell erősíteni. 
Ki kell emelnem, hogy ilyen 
hosszan tartó, háromhetes 
időtartamú javítás legutóbb 
2002-ben volt. Ezúton is kö-
szönöm a Daru-Sín Kft. szak-
embereinek és a daruüzem 
dolgozóinak munkáját. A ja-

vítás rámutatott az elkövetke-
zendő feladatokra is: a daruk 
teljes statikai és fáradásos el-
lenőrzésére és a másodlagos 
porelszívás szükségességére, 
illetve új daru gyártatásának 
kérdése is felvetődik.

Kiss Ernő, radiometrikus 
csoportvezető:

– A nagyjavítás során az 
IT Igazgatóság folyamatirá-
nyítási és radiometrikus mű-
szerüzemelte-
tési részlegé-
nek feladata a 
kr istályosítói 
szintmérés és 
szintszabályo-
zás cseréje és 
fejlesztése volt. Ezt a mé-
rőberendezés elavulása és a 
jelentkező meghibásodások 
számának növekedése tette 
szükségessé. A berendezé-

seket a meglévő környezet-
be, a működő folyamatba 
és technológiába kellett be-
építenünk, amely megne-
hezítette a munká latokat. 
Az új mérő és szabályozó 
berendezés beüzemelésétől 
pontosabb mérést és teljes 
mértékben szabályozott ön-
tési folyamatot vártunk el, 
eredményeként pedig jobb 
minőségű bugák legyártá-
sát reméljük. A munkánk 
nem ért véget az öntőgép 
újraindításával, mert dol-
gozunk az új rendszer nyúj-
totta előnyök kihasználásán, 
így feladatunk kitart a II-es 
öntőgép jövő évre tervezett 
nagyjavításáig.

Horváth Zoltán, gépészeti 
üzemvezető:

– Az I-es FAM nagyjavítá-
sának legjelentősebb gépésze-

ti munkálata a több évtizedes 
üzemelés során a hűtózóna 
jelentősen elhasználódott 
szekcióvázainak és az azokat 
tartó gerendáknak a cseréje 
volt. Az öntőgépen idáig nem 
történt ilyen jelentős mérté-
kű acélszerkezeti javítás. A 
Gyártó Egység által gyártott 
tartóelemeket a BIS Hungary 
Kft. szakemberei szerelték. Az 
öntőgép többi gépészeti egy-

ségének sikeres 
javításában az 
Acélmű szak-
emberein kívül a 
Gyártó Egység, 
a Duszer Kft. 
és a Dunahun 

Kft. dolgozói vettek részt, va-
lamint jelentős részt vállalt a 
munkálatokból a Csúcs-Ép 
Kft. is.

Tóth Szilvia 

A FAm-hűtőzóna acélszerkezetének beépített új gerendái

32018. október



Aktuális

A napokban állt 
szolgálatba a vállalatnál 
a közelmúltban vásárolt, 
vadonatúj, Mercedes 
gyártmányú esetkocsi. 
A korszerű életmentő 
eszközökkel felszerelt, 
modern jármű használata 
megkönnyíti majd 
a mentők munkáját 
és színvonalasabb, 
hatékonyabb betegellátást 
tesz lehetővé. 

A Biztonsági és Védelmi Igaz-
gatóság munka- és egészség-
védelmi főosztályának szer-

vezetében működő üzemi 
mentőszolgálat új mentőgép-
járművel gazdagodott a kö-
zelmúltban. A vállalati gépjár-
műpark új tagja ugyanolyan 
mentőgépjármű, mint amilye-
neket az Országos Mentőszol-
gálat is használ. A sikeres ha-
tósági vizsgát követően ezen a 
héten már az új gépjárművel is 
vonulnak hívás esetén a bete-
gekhez, sérültekhez a vállalati 
mentőszolgálat munkatársai. 

Az esetkocsi a mentés-
hez szükséges eszközök-
kel teljes körűen felszerelt. 
Megtalálható benne többek 
között egy speciális, egy em-
ber által is mozgatható hord-

ágy, manuális defibrillátor, 
tizenkét elvezetéses EKG, 
lélegeztetőgép, motoros szí-
vó, végtagrögzítő, gerincágy, 

vákuummatrac, számos kézi 
eszköz és egy komoly sürgős-
ségi gyógyszerkészlet is.

A mentők munkájával va-
lahogy úgy vagyunk, hogy 
a legjobb, ha nem kerül sor 
„éles helyzetben” a velük 
való találkozásra, hiszen ez 
azt jelenti, hogy nincs gond 
az egészségünkkel. Ha mégis 
hívni kell őket, akkor gyors 
kiérkezést és szakszerű ellá-

tást várunk el tőlük. Nos, az 
ISD DUNAFERR területén 
ehhez minden feltétel adott. 
A mentőszolgálat kötelé-
kében öt mentőtiszt, illetve 
mentőápoló, s szintén öt 
mentőgépkocsi-vezető telje-
sít szolgálatot. Valamennyien 
jól képzett, elhivatott szak-
emberek, akik egy-egy hu-
szonnégy órás műszakban 
igyekeznek mindent megten-
ni az ellátásra szoruló betege-
kért. Emellett folyamatosan 
képzésekben vesznek részt, 
hogy szakmai tudásukat fris-
sen tartsák. A megszerzett 
ismereteket pedig tovább is 
adják, például a biztonsági 
hónapok keretében meg-
rendezett elsősegélynyújtási 
bemutatókon, oktatásokon. 
Időnként külső rendezvények 
egészségügyi szolgálatának 
biztosításában is részt vesz-
nek. De az ő feladatkörükbe 
tartozik többek között az 
üzemi területeken a mentő-
ládák folyamatos feltöltése, 
ellenőrzése is. Ha valaki pe-
dig a központi orvosi ren-
delőben lévő ambulanciára 
megy be sürgősségi ellátást 
igénylő problémával, attól 
türelmet kérnek: a mentők 
igyekeznek minél előbb se-
gíteni ilyen esetekben is, de 
szükség esetén az OMSZ-nál 
dolgozó kollégák segítségére 
is számíthatnak. Az üzemi 
mentőszolgálat a gyár terü-
letéről továbbra is a 4-104-es 
telefonszámon hívható. A hí-
vás, ha szükséges, az OMSZ 
központi számára, vagy az 
ügyeleti mobiltelefonra irá-
nyítódik át. Mindenki biztos 
lehet tehát abban, hogy hí-
vása nyomán pár percen be-
lül megérkeznek a mentők, 
és legjobb tudásuk szerint 
segítenek.

Sz. I.

Új esetkocsit kapott  
az üzemi mentőszolgálat

 MINDENkIN SEgítENEk A MENtők
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Nagy jelentőségű 
beruházás valósul meg 
jövőre az isD DuNAFERR 
Zrt. Fémbevonóművében: 
a hőkezelő kemence 
és a szalaghűtés 
berendezéseinek 
intenzifikálása révén 
mintegy 20-30 százalékkal 
növekszik majd a gyártómű 
termelési kapacitása.

Az előkészületek-
ről, a beruházás 
részleteiről Bucsi 
Tamás gyárve-
zető tájékoztat-
ta lapunkat, aki 

projektmenedzserként is koor-
dinálja a munkálatokat. 

A Fémbevonómű szalag-
horganyzó gépsorát 1994 
áprilisában helyezték üzem-
be, így gyakorlatilag 25 éves 
működés után kerül sor a 
hőkezelő kemence korszerű-
sítésére és egyben kapacitá-
sának növelésére. Az évi 80 
ezer tonnára tervezett ter-
melési szintet 1998-ban érte 
el gyártósor, majd a végre-
hajtott módosításoknak kö-
szönhetően ez a mennyiség 
folyamatosan emelkedett. 
2000-ben már meghaladta a 
100 000 tonnát a termékki-
bocsátás, s átlagos termelési 
feltételek mellett napjainkban 
is 100-105 000 tonna acélsza-
lagot horganyoznak évente a 
gyártóműben. A jelenlegi be-
ruházás igénye 2016-ban fo-
galmazódott meg, majd idén 
augusztus végén történt meg 
a fejlesztésről szóló szerző-
dés aláírása. A korszerűsítés 
révén mintegy 20-30 száza-
lékos többlettermelést, azaz 
évi közel 130 000 tonna kész-
termék kibocsátását várják a 
szakemberek.

 A fejlesztés lényege a hő-
kezelési és a hűtési kapacitás 

intenzifikálása lesz. A hor-
ganyozható termékek jelen-
legi méretválasztéka és az 
acélminőségek nem változ-
nak. Azonban az 50 méter 
hosszú hőkezelő kemence 
teljes átépítése, valamint a 
horganyzókád utáni hűtés 
átalakítása révén növekszik 
a termelési volumen és javul 
a felületi minőség is. Miután 
a kemence hossza adott, így 
a hőkezelési teljesítményt 
kell fokozni az égők darab-
számának és teljesítményé-

nek növelésével. Jelenleg a 
horganyzósor kapacitásának 
egyik „szűk keresztmetszete” 
a hőkezelő kemence.  A fej-
lesztést követően sem növek-
szik a 60 méter/perc maximá-
lis sebesség, azonban azokat a 
méreteket is gyorsabban tud-
ják majd áthúzni, amelyeknek 
eddig hosszabb kilágyulási 
időt kellett hagyni. Ami a fe-
lületi minőséget illeti, lassabb 
sebességnél sokkal nehezebb 
optimális dermedési felületet 
elérni, így a nagyobb áthala-
dási sebességnek köszönhe-
tően felületi megjelenésükben 
is szebbek lesznek a vastagabb 
és szélesebb horganyzott le-
mezek is.

A beruházás kivitelezője a 
német LOI Tenova cég lesz, 
ők voltak a kemence eredeti 
beszállítói is 1990-ben, tehát 
nagyon jól ismerik a beren-
dezést. Már elkészült a beru-
házásra vonatkozó jövő évi 
állásidő-terv is: szeptember 
közepétől október végéig 
hat héten át tartanak majd a 
munkálatok. Ez idő alatt az 
előmelegítő és direkt tüzelé-
sű zónában, ahol a full-hard 
alapanyagok termikus felü-
lettisztítása történik, növe-

kedni fog a hőkezelő zóna 
hossza és  teljesítménye is. 
A jelenlegi 12 darab, egyen-
ként 250 kW-os teljesítmé-
nyű égő helyett 20 darab, 
egyenként 350 kW-os égőt 
szerelnek be az átépítés so-
rán. Az ezt követő, sugárzó-
csöves zónák hossza és telje-
sítménye is növekszik: itt a 
jelenlegi 60 helyett 68 db égő 
működik majd a tervek sze-
rint. A kemence hűtőszaka-
sza jelenleg négy zónát ölel 
fel. A 7-es és 8-as zónákat 
felhasználják a hőkezelő sza-
kasz bővítésére. A jelenlegi 
9-es zónában két turbóhűtőt 
(jet coolert) építenek majd 
be, hogy meggyorsítsák az 

anyagok visszahűtését. A ke-
mence jelenlegi 10-es zóná-
ja megmarad hőkiegyenlítő 
szakasznak, ahonnan a le-
mez már a horganykádba ke-
rül. Gyakorlatilag a hűtősza-
kasz fizikai hossza csökken a 
jelenlegihez képest, viszont 
intenzívebb lesz a hűtési 
teljesítmény. 

A kivitelező cég mérnökei 
többször jártak már a hely-
színen, 3D-szkenneléssel fel-
mérték a kemencét és a hűtő-
szakaszt, hogy lássák, milyen 
adottságokat kell majd figye-
lembe venniük az átalakítások 
tervezésénél.

Miután növekszik az egy-
ségnyi idő alatt hőkezelt 
anyagmennyiség, intenzí-
vebben kell hűteni a lemezt. 
A jelenlegi három hűtőpad 
és a vizeshűtő teljesítmé-
nye ehhez nem lesz elég-
séges, így ezen berendezé-
sek átalakítása is szerepel a 
tervekben.  A megnövekvő 
teljesítmény miatt a szak-
emberek számolnak bizo-
nyos horganyzósori hajtások 
cseréjével, valamint szük-
séges a logisztikai adott-
ságok felülvizsgálata is. Ez 
érinti az anyagmozgató gé-
pek, a raktárterület, logisz-
tika, valamint a kikészítés 
folyamatainak vizsgálatát. 
A több  letkapacitás, a meg-
változó műszaki tartalom 
többletfeladatokat jelent, 
mely új kihívások elé állítja 
a Fémbevonómű személyi 
állományát.

A beruházás szerződé-
ses összege 3,63 millió euró, 
azaz több mint egymilliárd 
forint.  Így minden bizony-
nyal a 2019-es év legjelen-
tősebb dunaferres beruhá-
zása lesz a Fémbevonómű 
kapacitásnövelése.

Sz. I.

jövőre nagyberuházás helyszíne 
lesz a Fémbevonómű

 NéMEt tEchNológIávAl újUl MEg A hőkEZElő kEMENcE
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GyáRi élEt

Eldugott helyen, az 
elegytér mögött, a 
kokszoló felé elágazó 
vágányok tövében húzódik 
meg a pályafenntartók 
központja. Nem is 
számoltam, hogy a Béke 
téri kaputól hányszor 
hajtottunk át vasúti 
vágányon, hányszor 
várakoztatott bennünket 
ilyen-olyan sorompó. 

Csak akkor tudatosult bennem, 
hogy a vasmű szó szerinti ve-
lejárója a vasút, amikor Szabó 
Krisztiánnal, a Szállítómű pá-
lyafenntartási üzemének veze-
tőjével kezet fogtunk. Zajlott az 
élet körülöttünk: szénnel rakott 
vagonokat húzott egy mozdony, 

majd egy másik tolatott. Kami-
onok álltak a sorompó mindkét 
oldalán, mellettük zászlót len-
getett a forgalomirányító, mint 
egy „rendes” pályaudvaron.

Technológia írta 
menetrend
A pályafenntartási feladatokról 
kérdeztem Szabó Krisztiánt, 
aki válaszát néhány számadattal 
kezdte:

– A DUNAFERR terüle-
tén a vágányok hossza kö-
rülbelül hetvenöt kilométer, 
mintegy háromszáz vasúti 
váltó működik a hálózatban, 
megannyi sorompós illetve 
fénysorompós kereszteződés-
sel. Ebben az évben hatvanöt 
éves a Szállítómű, gondolom, 
a vágányhálózat is ilyen korú. 
Állományi létszámunk velem 
együtt huszonnégy fő, ezen 
felül velünk dolgozik kilenc 
fő kölcsönzött munkaválla-
ló is. Tevékenységünk vasúti 

forgalmi vizsgához kötött. A 
vasúton olyan, hogy köny-
nyű munka, nincsen… Télen-
nyáron a szabadban dolgo-
zunk. A tervezett vágány-, 
illetve kitérőcserék mellett 
feladatunk a napi karbantar-
tás, a sín- vagy hevedertöré-
sek azonnali javítása.

Kérésemre részletesen 
elmagyarázta, hogyan vizs-
gálják meg a vágányok és a 
hozzájuk tartozó vasúti be-
rendezések állapotát, mi 
minden előzi meg a szüksé-
ges cseréket, javításokat. A 
gyárban a vasúti menetrendet 
a technológia írja. A társüze-
mekkel egyeztetik, hogy me-
lyik vágányon mikor milyen 
munkát végezhetnek. Fontos, 
hogy ne akadályozzák a ter-
melés kiszolgálását. Vannak 
nagyobb igénybevételnek ki-
tett vágányok, mint például 
azok, amelyek az alapanyago-
kat fogadják. 

Az üzemvezető elmondta, 
hogy idén több beruházás is 
elindult külső vállalkozók be-
vonásával. Megjegyezte, hogy 
a vasúti feladatok ellátása 
mellett télen a pályafenntar-
tók gondoskodnak a gyár köz-
útjainak fagymentesítéséről, 
valamint a hó eltakarításáról 
is. Figyeltem a fiatalembert, 

ahogy a vezetése alatt álló 
munkaterületről, az ott dol-
gozókról beszélt. Érzékelhető 
volt szavaiban a hozzáér-
tés és a törődés. Érdekelt, 
hogyan lesz valaki vasúti 
pályafenntartó?

– Autószerelőként végez-
tem ’92-ben. Első munkahe-
lyem a Szállítómű gépjármű-
javítójában volt, onnan ke-
rültem át ’98 nyarán a pálya-
fenntartáshoz gépkocsive-
zetőnek. Ugyanazt a fizetést 
megkaptam a fizikailag köny-
nyebb munkáért. Feletteseim 
biztatására tanulni kezdtem, 
2004-ben leérettségiztem, 
majd később vasútépítő- és 
fenntartó technikusi vizsgát 
tettem. Az akkori vezetőim 
rábeszélésére beiratkoztam 
a Pécsi Tudományegyetem 
Építőmérnöki Karára, ahol 
tavaly sikeres államvizsgát 
tettem. Minden támogatást 
megkaptam úgy a családom-
tól, mint a munkahelyemtől. 
A tanulással párhuzamosan 
léptem folyamatosan előre, 
először csoportvezető lettem, 
majd üzemtechnikus és tavaly 
neveztek ki üzemvezetőnek. 
Mindenkit biztatok: van elő-
relépési lehetőség, csak ta-
nulni kell érte – összegezte 
pályáját. 

Bizberesek
A pályafenntartók nem csak a 
vágányok állapotával foglalkoz-
nak. Az ő felelősségük, hogy 
rendben működjenek az elekt-
romos, pultról vezérelt váltók, 
a fénysorompók és a világítótor-
nyok. Érdekes módon negyven-
valahányat emlegettek mind-
egyik berendezésből.

– A közelmúltban saj-
nos elhunyt az egyik kollé-
gánk, így négyen maradtunk 
a csoportban. Biztonsági 
berendezésszerelő műsze-
részek, azaz „bizberesek” 
vagyunk – mondta az egyik 
fiatalember, majd sorra 
bemutatkoztunk.

Matus Ákos eredeti szak-
mája villanyszerelő, kilenc 
éve dolgozik itt, ez az első 
munkahelye:

– Édesapám is itt dolgozik 
a Szállítóműnél. Ő javasolta, 
hogy iskola után kezdjek a 
bizbereseknél. Megtetszett, jó 
a társaság. Mindig adódik va-
lami új szakmai érdekesség, 

hetven kilométernyi fényes út
 vASMűS pályAFENNtARtók 
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hiba, amivel még nem talál-
koztam. Változatos a mun-
ka. Persze télen nehezebb, a 
Halna meg a Kokszoló kör-
nyékén nagy a kosz, összessé-
gében mégis jó itt.

Mudri Zoltán szintén vil-
lanyszerelőként végzett, hét 
éve kezdett a csoportban:

– Iskola után a DMG-
nél jelentkeztem, majdnem 
mindegy volt, milyen munkát 
kapok, csak legyen valami. 
Szerencsém volt, a szakmám-
ban ajánlottak állást, azóta is 
itt vagyok. Jól érzem magam, 
jó a hangulat a csapatban, 
változatosak a feladataink. A 
gyár egész területén dolgo-
zunk. Igen, télen-nyáron a 
szabadban vagyunk és fel kell 
mászni a harminchárom mé-
ter magas toronyba. Amikor 
fúj a szél, nyolcvan centit is 
kileng. De én sem gondolok 
más munkahelyre…

Blaskó György a rangidős 
köztük, ’77 június 24-én volt 
itt az első munkanapja:

– Hogyne emlékeznék! 
Csak a vasmű kötött tanuló-
szerződést akkoriban, nem 

is jutott eszembe más mun-
kahely. Megkaptam az első 
fizetésemet, 3600 forintot, 
és kifizettem belőle a jogo-
sítványomat, 3000 forintot. 
Nagyon jó volt a kollektíva. 
Annak idején munka után 
együtt maradtunk, fociztunk, 
csocsóztunk. Néhány éve még 

tizenhárman voltunk, mára 
négyen maradtunk. A nap hu-
szonnégy órájában ügyeletet 
adunk. Ha probléma adódik, 
jönnek értünk. Minden év-
szaknak megvannak a meg-
próbáltatásai: nyáron szivaty-
tyúzzuk a vizet a biztonsági 
berendezésekből egy-egy 

eső után, télen a hótól tisz-
togatjuk őket. Tavaszonként 
különleges darázsirtóval já-
runk. A családom? A lányom 
ápolónőnek tanult, de vasműs 
állományban kint dolgozik, a 
pályaudvaron.

hobbi és segítségnyújtás
Finom kávéval kínált meg ben-
nünket Lovász János pályafenn-
tartó csoportvezető, aztán el is 
sietett. Síntörés volt éjszaka a 
Kokszolónál, készenlétesként 
behívták, most ment pihenő-
időre. Pár nap múlva találkoz-
tunk újra:

– Harmadik generáci-
ós vasutas vagyok, nagy-
apám, édesapám, a család-
ból többen vasutasok voltak. 
Hevesvezekényben nőttem 
fel, autószerelőnek tanultam. 
Érettségi után megpróbál-
tam Győrben a főiskolát, de 
nem sikerült. A MÁV-nál he-

lyezkedtem el pályafenntar-
tóként, majd kis kitérő után 
idekerültem. Megtart a vasút 
szeretete. Bent, a gyárban is 
a MÁV utasításai szerint kell 
dolgozni és megfelelni a köz-
lekedési hatóság előírásainak. 
Időről időre forgalmi vizsgát 
teszünk. A számtalan vonal-
bejárás alatt megismertem 
a pályát. Nekem egyformán 
kedves a vasút a gyár teljes 
területén. Csoportvezetőként 
dolgozom, a brigádomból a 
pályamunkásokat kiszervez-
ték. Most más zászló alatt 
végzik el a munkát, az irányí-
tásuk, a felelősség megma-
radt. Nekem a pályafenntartás 
a hobbim. Van, aki a mozdo-
nyokért, van aki, a vasúti ko-
csikért van oda, engem a pálya 
vonz. Önkéntesként végzek 
pályafenntartást Kemencén, 
az Erdei Múzeumvasútnál, a 
Kisvasutak Baráti Köre tag-

jaként. Más ott, kisebbek a 
méretek, könnyebb mozgat-
ni mindent. A betonalj nem 
240 kiló, csak töredéke, a sín 
méterenként nem 48 kiló, 
hanem csak 9 és gyönyörű a 
környezet. Én ehhez értek, ezt 
szeretem.

Szót ejtettünk még a 
baracsi házáról, a véradásról, 
a Vöröskereszt munkájának 
segítéséről. A napokban száz-
kettedszer adott vért.

– Tizennyolc évesen adtam 
először vért, egyfajta segít-
ségnyújtásnak tekintettem. 
Tenni nem kell semmit, csak a 
karomat nyújtani. Jó a vércso-
portom is. Baracson részt ve-
szek a véradásszervezésben is: 
plakátolok, meghívókat hor-
dok szét, Facebook-csoportot 
vezetek. A férfiak egy évben 
ötször, a nők négyszer adhat-
nak vért. Májusban volt a szá-
zadik véradásom.

Kaszás Éva
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Aktuális

szeptember 20-án  
összetett katasztrófa-
védelmi gyakorlatra került 
sor az isD DuNAFERR 
társaságcsoportnál. 
Az esemény egyszerre 
volt Dunaújváros MJV 
külső védelmi tervének 
gyakorlata, az isD 
kokszoló kft. belső 
védelmi terv gyakorlata, 
valamint a VéD-sZ 
DuNAFERR létesítményi, 
és a dunaújvárosi hivatásos 
tűzoltóság számára 
szituációs begyakorló 
gyakorlat.

A többhetes előkészítő munkát 
követően végrehajtott gyakor-
laton részt vettek az ISD Kok-
szoló Kft. üzemi szakemberei, 
a dunaferres létesítményi tűzol-
tóság, a dunaújvárosi hivatásos 
tűzoltóság, a Katasztrófavé-
delmi Műveleti Labor, illetve a 
pusztaszabolcsi tűzoltóság tűz-
oltói, valamint az ISD DUNA-
FERR Zrt. katasztrófavédelmi, 
biztonsági és mentőszolgálati 
szakemberei is.

A szimulált vészhelyzet 
szerint az ISD Kokszoló Kft. 
területén rosszul lett egy ben-
zolt szállító kamion sofőrje, 
aki elveszítve uralmát a jármű 
fölött, letért a kijelölt útvonal-
ról, nekiütközött egy kamra-
gázvezeték tartóoszlopának, 

ami megállította a járművet. 
Az ütközés következtében 
megsérült maga a gázvezeték, 
ami által kamragáz áramlott a 
környezetbe, illetve fennállt a 
veszélye annak is, hogy a ka-
mion megsérült tartályából 
benzol szivároghat.

A gyakorlat során a Fejér 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság szakemberei 
ellenőrizték, hogy miként 

vizsgáznak a gyakorlatban 
a Kokszoló munkavállalói, 
egy ilyen vészhelyzet esetén 
mennyire következetesen 
teljesítik a saját belső védel-
mi tervük előírásait. Ezzel 
párhuzamosan vizsgálták a 
különböző tűzoltó egységek 
együttműködését, a vonatko-
zó szakmai szabályok betartá-
sát is. Az egyórás időtartamú 

gyakorlat során minden fel-
adatot kiválóan oldottak meg 
a közreműködők, az össze-
tett gyakorlat minden része 
megfelelt minősítést kapott a 
hatóságtól. 

Rendhagyó módon, a ko-
rábbi évek történéseitől elté-
rően a kokszolói események-
kel párhuzamosan zajlott a 
tanműhely fölötti tárgyalóte-
remben Dunaújváros külső 
védelmi tervének gyakorlata. 
A teremben összeült egy ve-
zetési törzs, amelyben egy-
aránt képviseltette magát a 
katasztrófavédelem, az ISD 
DUNAFERR társaságcso-
port, a dunaújvárosi önkor-
mányzat, valamint minden 
olyan szervezet, akiknek egy 
katasztrófahelyzetben felada-
tai vannak. Így többek kö-
zött a rendőrség, az Országos 
Mentőszolgálat helyi szer-

vezete, a Szent Pantaleon 
Kórház, a Járási Hivatal és a 
közútkezelő is. 

A kokszolói területen zajló 
eseményeket folyamatos rádió-
kapcsolaton követve a vezetési 
törzs tagjai arról adtak szá-
mot, hogy ki hogyan reagálja 
le a feltételezett eseményeket, 
milyen intézkedéseket hoz a 
saját szakterületén, miként tud 
hozzájárulni a közös védelmi 
feladatmegosztáshoz. Amikor 
a kokszolói területen véget ért 
a gyakorlat, a vezetési törzs 
munkája még folytatódott: az 
egyéb felvázolt helyzetekre való 
reagálást is gyakorolták. A ve-
zetési törzs gyakorlata szintén 
sikeresen zárult.

Dunaújváros területén a 
vonatkozó jogszabályok értel-
mében háromévente tartanak 
teljes körű külső védelmi terv 
gyakorlatot. A felső küszöb-
értékű veszélyes üzemeket 
érintően belső védelmi terv, 
valamint törzsvezetési gya-
korlat végrehajtására éven-
te van ilyen kötelezettség. A 
város közigazgatási területén 
jelenleg négy felső küszöb-
értékű veszélyes üzem mű-
ködik: a Hankook Tire Kft., 
az ISD Kokszoló Kft., az ISD 
Power Kft., valamint a Linde 
Magyarország Zrt. dunaújvá-
rosi üzeme.

Sz. I.

Sikeres katasztrófavédelmi 
gyakorlat

 bENZolSZállító kAMIoN bAlESEtét MoDEllEZték
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Dunaferres kollégáink 
közül is voltak résztvevői 
annak a nemzetközi 
készenléti és válaszadási 
katasztrófavédelmi 
gyakorlatnak, amelyet 
szeptember 28-30-a 
között Dunaújvárosban, a 
szabadstrand területén 
szervezett meg a Magyar 
Vöröskereszt. 

Azt biztosan so-
kan tudják De-
vecseri Mátéról, 
a Biztonsági és 
Védelmi Igazga-
tóság katasztró-
favédelmi osztályvezetőjéről, 
hogy kötődik a vízi sportokhoz. 
Az egykor utánpótlás-váloga-
tott, magyar bajnok kenus nap-
jainkban is aktívan sportol: vi-
torlázik és emellett búvárkodik 
is. Azt talán már kevesebben 
tudják róla, hogy szabadidejé-
ben egy önkéntes mentőcsapat 
tagja. 2013-ban kezdett ipari 
búvárként dolgozni Fehérvári 
József csapatában, akinek vál-
lalkozása, a Frogman Kft. hosz-
szú évek óta partnere az ISD 
DUNAFERR-nek különböző 
speciális feladatok elvégzésé-
ben. Máté még abban az évben 
belépett a frissen megalakult 
Fejér Önkéntes Mentőszerve-
zetbe, mert úgy érezte, fontos, 
hogy részt vegyen a segítség-
nyújtásban, ha a közvetlen kör-
nyezetében netán katasztrófa-
helyzet következik be, hiszen 
nem okoz gondot számára, 
hogy a szabadidejéből a felké-
szülésre áldozzon havonta né-
hány órát. A mentőszervezetet 
jellemzően eltűnt személyek és 
tárgyak kereséséhez, árvízi be-
avatkozásokhoz, megsérült vízi 
védművekhez, veszélybe került 
hajókhoz hívják segítségül.

Szeptember utolsó hétvé-
géjén egy éles katasztrófa-

helyzetet szimuláló komplex 
nemzetközi gyakorlat hely-
színe volt Dunaújváros. Az 
eseményen a legnagyobb ha-
zai humanitárius szervezet 
munkatársain és önkéntesein 
kívül a partnerszervezetek és 
a környező országok vörös-
keresztesei is részt vettek. A 
harmincórás gyakorlat részt-
vevői orkánerejű vihar okozta 
élethű katasztrófahelyzetben 
próbálhatták ki magukat, el-
sősorban elsősegélynyújtást, 
magasabb szintű egészség-
ügyi ellátást, pszichoszociális 
segítségnyújtást, személyke-
resést, vízi és műszaki men-
tést kellett végezniük. A fel-
adat szerint a hajnali órákban 
orkánerejű széllel tomboló 
jégeső és vihar csapott le a 
szigetre, ahol a leömlő víz 

szinte azonnal felduzzasztot-
ta a folyót, az áradás megron-
gálta a hidakat és megszakadt 
a kapcsolat az egyes területek 
között. Számos épület meg-
rongálódott, az infrastruktúra 
helyenként nem működött. 
A hirtelen érkezett viharban 
sokan megsérültek, többen 
eltűntek. 

E katasztrófahelyzet el-
hárításába kapcsolódott be 
Fehérvári József csapata is 
szeptember 29-én. A gyakor-
latban való részvétel a men-
tőszervezet számára a hatóság 
által előírt ötévenkénti minő-
sítő vizsga is volt egyúttal. Az 
ipari búvár feladatok révén 
Mátéék csapata mondhatni 
folyamatosan „edzésben van”, 
így nem jelentett problémát 
számukra a gyakorlat teljesíté-

se. A szimulált helyzetben a vi-
haros időjárás következtében 
egy csónak felborult a vízen, 
a csónakból vízbe esett két 
személy elmerült. Az eltűnt 
személyek és a csónak felkuta-
tását kellett elvégezniük a bú-
vároknak. Az akciót Fehérvári 
József irányította mint me-
rülésvezető, Szilágyi Zsolt, az 
ISD Kokszoló Kft. műszaki 
előkészítője segédkezett a be-
öltözésnél, a légtömlő kezelé-
sénél, valamint a rádiókapcso-
lat fenntartásában, Devecseri 
Máté pedig keresőbúvárként 
vett részt az akcióban. A gya-
korlat kezdetén a protokoll 
szerinti felszerelésben, tehát 
kemény sisakban, szárazruhás 
búváröltözékben, külső levegő 
megtáplálással  merült a víz alá 
Máté, hogy a merülésvezető 
rádióösszeköttetésen keresz-
tül érkező utasításai alapján 
a mederfenéken megkezdje 
a kutatást. A Szabadstrand 
medrében mindössze tíz centi 
volt csak a látótávolság a gya-
korlat közben, és nem köny-
nyítette meg a tájékozódást a 
helyenként fél méter vastag 
iszapréteg sem. Így szinte csak 
tapintás alapján tudott tájéko-
zódni a keresőbúvár, aki sike-
resen megtalálta a csónakot 
és a „holttesteket”, ezt követő-
en két búvártársa, Fehérvári 
Máté és Jáki Péter hozta fel-
színre az eltűnt személyeket. 
A feladat szerint még a búvár-
csapat egyik tagjának hirtelen 
jött rosszulléte is bonyolította 
a helyzetet, így őt is át kellett 
adni a mentőszervezeteknek. 

A gyakorlat, s ezzel 
együtt a Fejér Önkéntes 
Mentőszervezet minősítési 
vizsgája sikeres volt. A részt-
vevők pedig azzal az érzéssel 
is gazdagodtak, hogy önzetle-
nül segíteni – jó dolog.

Sz. I.

Búvárcsapatban dolgoztak  
a dunaferres önkéntesek

 NEMZEtköZI kAtASZtRóFAvéDElMI gyAkoRlAt

Fehérvári józsef, Devecseri máté és Szilágyi Zsolt a bevetésen
 Fotó: Katasztrófavédelem
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juhász Ernő
1957-2018

Köztiszteletnek örvendő kollégát ve-
szített el a DUNAFERR közössége: hat-
vanegy éves korában, súlyos betegség 
következtében elhunyt juhász Ernő, az 
eszközgazdálkodási igazgatóhelyettes 
szervezetének munkatársa.

Adonyban született, ott telt gyer-
mekkora, édesanyja, nagymamája 
és dédnagymamája szeretetében. A 
középiskolát Dunaújvárosban végez-
te el, a karosszérialakatos szakmát 
tanulta ki, hivatásos jogosítványt is 
szerzett.

A Volánnál kezdett dolgozni, mel-
lette továbbtanult, újabb szakképzett-
séget is szerzett, majd 1990-től a Vas-
műben, a Kereskedelmi Igazgatóság 
gépkocsivezetőjeként végezte mun-
káját, ahol bizalommal voltak iránta, 
szinte családtagnak tekintették. Ké-
sőbb a vállalat gépkocsiszolgálatának 
koordinátora lett. hamar megked-
velték, hiszen maradéktalanul tel-
jesítette feladatait, szívvel-lélekkel 
dolgozott. Képezte is magát, 2015-ben 
mesterlevelet szerzett.

Feleségével, mariannal 38 eszten-
deje éltek boldog házasságban, igaz 
társakként. Szeretettel, türelemmel 
foglalkozott két fiukkal, petivel és 
mátéval, becsületre, őszinteségre ta-
nította őket. Segítségükre volt akkor 
is, amikor felnőttek és önálló életet 
kezdtek. Sokat olvasott, érdekelte a 
politika, tájékozott volt a világ dolga-
iban. A sport szeretete végigkísérte 
életét, korábban ő maga is futbal-
lozott. Kijárt a meccsekre, lelkes 
DUNAFERR-szurkoló volt. Készült a 
nyugdíjas időkre, amikor kipihenhe-
tik a hosszú, dolgos évek fáradalmait, 
sokat utazhatnak…

juhász Ernőt 2018. október 4-én 
kísérték utolsó útjára a dunaújvárosi 
temetőben.

A legtöbben mégsem gondoskodnak az 
aktív évek utáni anyagi biztonságukról. 
A legfrissebb felmérésekből az derül ki, 
hogy a munkavállalók mindössze 20 szá-
zaléka várja nyugodtan vagy bizakodva 
nyugdíjas éveit, mert úgy érzi, megfelelő 
mértékben és módon készül rá. A kutatás 
arra is rávilágított, hogy tízből négy em-
ber egyetlen fillért sem tesz félre az aktív 
évek utáni megélhetésének biztosítására. 
A korábbinál többen takarítanak meg je-
lenleg, de a célok között háttérbe szorul 
a nyugdíj. Sokan gondolnak arra, hogy 
kellene pénzt félretenni, sőt aki ezt teszi, 
az is úgy véli, még többre lenne szükség. 
Pedig napi 800 forintos megtakarítás idő-
ben elkezdve, átlagosan akár 30 milliós 
nyugdíj-megtakarítást hozhatna.

Sajnos a fiatalok, a 16-35 évesek kö-
rében jelentősen csökkent a pénztári 
tagok száma, pedig az aktívan dolgozók 

keresete és az időskori ellátás összege 
között egyre csak nő a különbség. 

Hosszú távon továbbra is az önkén-
tes nyugdíjpénztárak jelenthetik a leg-
jobb megoldást az időskori takarékos-
ságra, ezért elengedhetetlenül fontos, 
hogy mindenki maga is gondoskodjon 
nyugdíjas éveinek anyagi biztonságá-
ról, életkörülményeinek fenntartásáról.

Az SZJA-törvény értelmében a 2018. 
évre vonatkozó személyi jöve de lemadó- 
bevallásban továbbra is ér vényesíthető 
a 20%, maximum 150 000 Ft adóked-
vezmény a Gyöngyház Önkéntes 
Nyug díjpénztárba, a pénztártag által 
az adóévben befizetett összegei után.

Éljen Ön is a lehetőséggel! Fizessen 
be nyugdíjpénztári egyéni számlájára 
és kérje az adókedvezmény jóváírását! 

Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár

Elismerések és a hengerléshez kap-
csolódó szakmai kérdések: talán így 
lehetne a legrövidebben összefoglalni 
az OMBKE Vaskohászati Szakosztálya 
dunaújvárosi szervezetének legutóbbi 
összejövetelének tematikáját. A szept-
ember 27-ei klubnap programjának 
kezdetén a kitüntetett tagtársakat kö-
szöntötték: Kővári Évát, aki a 40, és dr. 
Kováts Miklóst, aki az 50 éves folya-
matos tagsági viszonyért járó elisme-
rést vehette át, valamint Bánhegyesi 
Attilát, aki a kö zelmúltban kapta meg 
kiemelkedő egyesületi munkájáért az 

OMBKE Egyesületi Emlékérmet. A to-
vábbiakban két szakmai előadást hall-
gathattak meg a jelenlévők: Illés Péter, 
a Meleghengermű technológiai osz-
tályvezetője Kemeléné Halasi Mónika 
technológus mérnökkel közös kutatási 
projektjüket ismertette, amelyet „Mun-
kahengerek megfelelő alapdomborítá-
sának biztosítása a Meleghengerműben” 
címmel végeztek.  Ezt követően Alpek 
Sándor, a Meleghengermű termelésve-
zetője beszélt előadásában a reve kép-
ződéséről, valamint csökkentésének, 
eltávolításának lehetséges módjairól.

Egyre többen aggódnak  
leendő nyugdíjuk miatt
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szokásosan jó hangulatú, 
aktív családi napot 
szervezett idén is a 
keramet Hungary kft. 
a munkavállalói és 
családtagjaik számára. 
Az idei, október 6-ai 
rendezvény egyúttal a cég 
hatodik születésnapja is 
volt.

Sergiy Protsenko ügyvezető és 
Győri Gábor, a cég Vasas-alap-
szervezetének vezetője együtt 
köszöntötte a családi napra ér-
kező kollégákat az ISD Kokszo-
ló Kft. Duna-parti szabadidő-
központjában. Hagyományosan 
a családi napon kerül sor a 
Kerametnél a törzsgárda-elis-
merések átadására. Az idén 40 
éves tagságért járó elismerést 
vehetett át Csizmadia Ferenc. 30 
éves törzsgárda lett Kiss József 

és Virág István. 15 éves törzs-
gárda elismerést kapott Füzesi 
Tamás és Kovács Sándor József. 
Stibán Zsolt, Jegor Vorobyov és 
Vörös Ernő pedig 10 éves törzs-
gárda-elismerésben részesült.

Az ünnepélyes percek után 
kötetlenebb formában folyta-
tódott a program. A jelenlévők 
sportvetélkedőkön vehettek 

részt, kipróbálhatták a sár-
kányhajózást, majd együtt el-
fogyasztották a finom ebédet. 
Délután a felnőtteket és a gyere-

keket egyaránt remekül elszó-
rakoztatta a helyszínre érkező 
artista-páros. Megszokhatták 
már a cég munkavállalói, hogy 
náluk a családi nap nem múl-
hat el ünnepi torta nélkül, idén 
is nagyon látványos és finom 
alkotást csodálhattak meg, 
majd fogyasztottak el közö-
sen a jelenlévők. A gyönyörű, 
meleg őszi napon mindenki 
jól érezte magát, aki elfogad-
ta a cégvezetés meghívását, és 
együtt töltötte ezt a szombatot 
a kollégákkal.

 Sz. I. 
Fotó: Anda Fábián

Szórakozás és sport  
a Keramet családi napján

 kIpRóbálhAtták A SáRkáNyhAjóZáSt IS

balázs beáta mérlegkezelő: – két éve dolgozom a 
kerametnél, és úgy gondolom, hogy nagyon jó dön-
tés volt ezt a munkahelyet választanom. A folyamatos 
váltóműszak nem jelentett problémát számomra, a 
korábbi munkahelyemen már hozzászoktam ehhez. A 
munkám változatos, sokrétű, minden nap más és más 
helyzetek adódnak. Sok emberrel találkozom a kon-
verter mérlegházánál, folyamatosan érkeznek a szál-

lítmányok. Szót kell értenem a külföldi sofőrökkel is, amihez jól jön a 
nyelvtudásom, angolul és németül is elboldogulok. Ami a céget illeti, 
nagyon szimpatikus számomra, hogy értékelik az ember munkáját, 
elismerik a teljesítményt és a családi körülményekre is igyekeznek te-
kintettel lenni. jól éreztem magam a családi napon, kellenek az ilyen 
rendezvények.

csizmadia Ferenc főművezető: – Számomra különle-
ges volt az idei családi nap, hiszen ma kaptam meg 
a negyvenéves törzsgárda-kitüntetést. Igaz, hogy fi-
atalabb koromban azt hittem, ilyenkor már pihenni 
fogok majd, de most úgy tűnik, hogy a jelenlegi jog-
szabályok szerint még a negyvenöt éves elismerést is 
aktív munkavállalóként vehetem majd át… Szeretem 
a munkámat, sok benne a kihívás, hiszen a teljes fi-

zikai állomány, több mint negyven fő tartozik hozzám. Ennyi ember 
körül mindig adódik valami megoldani való feladat, és természete-
sen a technológiai folyamatokat is állandóan szemmel kell tartani. A 
szabadidőmet legszívesebben az unokákkal töltöm, nincs az az idő és 
energia, amit sajnálnék rájuk! A nagyobbik kisfiú hétéves, a kicsi pedig 
kettő. Itt voltak ma ők is, és nagyon jól érezték magukat.
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szeptember 29-én egy 
kötetlen, jó hangulatú 
délutánt töltöttek el együtt 
a szállítómű munkavállalói 
az isD Power kft. 
szabadidőparkjában. Úgy 
gondolták, hogy miként 
a mindennapokban a 
csapatmunka, úgy a 
szabadidőben a közös 
kikapcsolódás erősíti a 
kollektívát.

Már korábban megfogalma-
zódott a szándék a közösségi 
rendezvényre, amelyet először a 
hagyományos vasutasnapon, jú-

lius második szombatján akar-
tak megszervezni. De mivel ez a 
dátum nagyon közel esett az idei 
Vasas- és Kohásznap időpontjá-
hoz, úgy döntöttek, hogy inkább 
egy szép őszi napot választanak 
az összejövetelre. 

A családi napon a gyere-
keknek volt ugrálóvár, lehe-
tett focizni, rajzolni, színezni 
(ha figyelmesen nézik a képe-

A Szállítómű napja
 kIkApcSolóDáS köZöSEN

ket, láthatják, hogy Thomas, 
a gőzmozdony például a 
gyerekkorból már kinőtt 
vendégeket is rabul ej-
tette), de pingpongoz-
ni, csocsózni is volt 
lehetőség. Akadt, 
akinek egy jó beszél-
getéshez volt éppen 
kedve a kollégákkal, 
míg mások inkább 

a finom italokat kóstolták 
meg. Nagymértékben hozzá-
járult a remek hangulathoz a 
Vaskohász Étterem csapata 
által készített és szervírozott 

vaddisznópörkölt is, amiből 
alig maradt néhány adag 

mutatóba… 
A rendezvény részt-

vevői egy különleges, 
egyedileg terve-
zett emlékpólóval 
térhettek haza a 
családi napról. A 
Szállítómű 330 dol-
gozója közül csa-
ládtagjaikkal együtt 

mintegy 250-en vet-
tek részt a rendezvé-

nyen, köztük 30 gyerek. 
Szervezők és résztvevők 

egyetértettek abban, hogy 
folytatni kell ezt a szép ha-
gyományt, jövőre tehát újra 
találkoznak – a munkahelyen 
kívül, sínek és váltók helyett 
a zöldellő fák árnyékában.

Sz. I. 
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Dübörög a versenyszezon 
a Dunaferr sportegyesület 
szakosztályaiban, az öt 
sportág mindegyike kitesz 
magáért. A sikerek mellett 
azonban kellemetlen 
feladatokkal is szembe kell 
nézni.

Mátyás Gábor, a Duna-
ferr SE ügyvezető elnöke 
adott rövid helyzetérté-
kelést.

–Alfabetikus sor-
rendben haladva a 
birkózóké az elsőség. E jeles 
küzdősportban (szabad- és 
kötöttfogás) most indult 
be a főszezon, szinte min-
den hétre jut egy verseny. 
Legutóbb Sallai Sándor szer-
zett aranyérmet az országos 
serdülőbajnokságon, illetve 
a lányoknál, diák korcsopor-
tú versenyzőként a serdülő-
válogatottba birkózta magát 
Nyikos Veronika a 65 kg-osok 
szabadfogású versenyében. 
Így részt vehetett az Európa-
bajnokságon, ami azért is 
nagyszerű, mert koránál fog-
va még két évig ebben a kor-
csoportban versenyezhet, im-
máron óriási rutinnal. A fiata-
labbak mellett az idősebbek is 

nagy megmérettetésen 
vettek részt, október 
5-7. között az oroszor-

szági Perm városában rendez-
ték meg a masters világbaj-
nokságot, ahová hat dunaúj-
városi versenyző is elutazott. 
A viadalról egy ezüstéremmel, 
két bronzéremmel és két ötö-
dik helyezéssel tértek haza a 
seniorok. Szintén a birkózás-
hoz kötődő hír, hogy október 
20-28. között a Budapesten 
rendezik meg a világbajnok-
ságot, amelyre a dunaújvárosi 
klub, mint a sportág kiemel-
kedő bázisa meghívót kapott. 
A Dunaferr SE versenyzői kö-
zül október 21-én és 27-én, 
mintegy 150-en, 170-en néz-
hetik meg élőben a mérkőzé-
seket. Az utazást és a belépést 
a Magyar Birkózó Szövetség 

biztosítja majd. Szeptember 
utolsó hétvégéjén rendezték 
meg a kajak-kenusok a már 
tradicionális Dunaferr Kupát. 
Örömteli, hogy a rossz idő 
ellenére rekord számú sport-
egyesület és rekord számú 
sportoló vett részt a verse-
nyen. Külön öröm, hogy a 
Dunaferr SE versenyzői közül 
szinte mindenki rajthoz állt 
és kihozta magából a maxi-
mumot. Ezzel a versennyel a 
sportág idei versenyszezonja 
véget ért, hamarosan pihenőt 
kapnak az evezőlapátok.

Sikerekről számolhatunk 
be a röplabdaszakosztálynál 
is. A Tomanóczy Tibor által 
irányított akadémia egyre 
ígéretesebben növekszik. A 
korábbi évek szisztematikus 
építkezésének köszönhetően 

a leányszakosztály is egyre di-
namikusabban fejlődik. Az el-
múlt hetekben sikeresen ren-
dezték meg a Liszi Ferenc és a 
Szász Antal Em léktornákat. A 
felnőtt csapat pedig továbbra 
is a fiatal és tehetséges játé-
kosokra épül az október 6-án 
elrajtolt bajnokságban.

A tornászokról is elmond-
ható a tervszerű építkezés, 
amely már hozza a gyü-
mölcseit. Elegendő csupán 
Kovács Zsófiát kiemelni, aki 
váll-, majd hasizomsérülé-
se és mandulaműtétje után a 
világ élvonalába tért vissza a 
világkupán, miután a geren-
dán az ő gyakorlatát ítélték a 
legjobbnak. Ez az aranyérem 
pedig jó előjel az október végi 
világbajnokság előtt.

Sajnos, az úszószakosztá-
lyunk viszont kutyaszorítóba 
került. Régóta tudtuk, hogy 
várható az uszoda felújítása, 
de bíztunk benne, hogy az 
egyik medence legalább hasz-
nálható lesz az építkezés ideje 
alatt. Sajnos, ezt nem lehet 
megoldani. A jelenlegi állapot 
szerint így úszóink „albérlet-
be” kényszerülnek, mégpe-
dig az iváncsai uszodába. Az 
úszásoktatás pedig alternatív 
módon az élményfürdőben 
lesz helyileg. Ez sajnos ve-
szélybe sodorja az úszószak-
osztály létét, munkáját. Az 
utazás, a terembérlet jelentős 
többletköltséget ró a szak-
osztályra és az egyesületre, 
valamint a versenyzői háttér-
re. A gyengébb minőségű fel-
tételek, az apadó versenyzői 
létszám szűkebb eredményes-
séget jelenthet, amely után 
kevesebb pontot kap majd a 
szakág, s így kevesebb szövet-
ségi támogatást. A kiadása-
ink ellenben az említett okok 
miatt nőnek. Természetesen 
nagyon örülünk annak, hogy 
megszépül, megújul az uszo-
da és gyakorlatilag egy új léte-
sítmény születik egy év múl-
va, de nem nagy túlzás, ha azt 
mondom, az úszószakosztály 
az említett gondok miatt a 
túléléséért küzd.

Szóládi Zoltán

Győr-Gyirmóton az Alcufer 
Stadionban szeptember 29-én 
rendezték meg 30 csapat rész-
vételével a VII. Alcufer Kupa 
nemzetközi kispályás labdarú-
gótornát, ahol Dunaújvárost 
az ISD DUNAFERR kispályás 
labdarúgócsapata képviselte. A 
küzdelmek során folyamatosan 
remekül menetelt, majd végül 
kupagyőztes lett a DUNAFERR 
gárdája. Az Alcufer Kupák törté-
netében egy alkalommal sikerült 
eddig ez, mégpedig az első tor-
nán, tehát hat év után akasztották 
újra a dunaújvárosi fiúk nyakába 
az aranyérmet. A gólkirályi cím 
is hozzánk került, Mazán Balázs 
érdemelte ki. Gratulálunk a gyö-
nyörű sikerhez!

Örömök és gondok 
 vESZélybEN AZ úSZó SZAkoSZtály

A csapat tagjai voltak: prik Ferenc, Nagy Tamás, Németh Tamás, mazán 
Balázs, Nagy Tibor, Vincze Dezső, hatvany Attila, Zemankó Zoltán, Nagy 
márk, lázár Dávid, markovics Tamás, Vajai Viktor. Segítők: Tóth Imre, 
horváth Csaba, Kalácska András (csapatvezetők) Bába mihály (gyúró) 
Dudar Katalin, Szűcs Vivien (technikai személyzet). 
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Nem véletlen, hogy 
jól ismerik Móder 
Rezső Munkácsy-díjas 
képzőművészt a vasműben. 
Valamikor itt dolgozott 
szakmunkásként, majd 
később innen ment a 
képzőművészeti Egyetemre, 
ahol 1982-ben kapott 
diplomát. 

Egyik zenélő fémszobra ott áll 
a mechanika épülete mögött, 
festményeivel találkozhatunk a 
gyárban, nagy méretű munká-
it a Duna-parton láthatjuk. A 
Móder Zenélő Szoborpark Mú-
zeum a Kultúr köz 3. szám alatt 

kortárs zeneművészek fontos 
találkozóhelye. Legutóbb szep-
tember utolsó csütörtök estéjén 
tartottak koncertet „Gyógyító 
nehézzene” címmel. Bemutatta 
legújabb zenei munkáit Móder 
Rezsőn kívül Késmárky Szabolcs 
és a Band the Pitt zenekar, Barth 
Bálint, Dóra Attila, Gazdag Péter 

és még sokan mások. A fémszob-
rok megszólaltatásán túl is aktív a 
„postavantgard országos közéleti 
képzőművész”, idén tizenhárom 
hazai és nemzetközi tárlaton, 
képzőművészeti alkotótelepen 
vett részt, mindemellett művész-
tanárként tanít is.

Munkáiból kitűnik a gyár-
hoz való kötődése, rangos rek-
lámhordozója a gyárnak hazai 
és nemzetközi kortárs képző-
művészeti eseményeken. Nem 
kérdéses, munkái maradandó 
értéket hordoznak. Számos 
tervet készített acélszobrokra 
a közelmúltban, amelyekkel 
megkereste a vasmű vezetését. 

Megállapodtak, hogy Móder 
alkotótevékenységét támogatja 
az ISD DUNAFERR Zrt. Újra 
dolgozhat a gyárban, tizenhat 
év szünet után. Munkáihoz kap 
anyagot, és ahogy a termelés 
engedi, a kivitelezésekhez tech-
nikai, technológiai segítséget 
is. Élt a lehetőséggel, október 
elején meglátogatta azokat a 
munkahelyeket, ahol korábban 
szobrai készültek. Örömmel 
fogadták mind a lakatos-, mind 
a kovácsüzemben. Találkozott 
a szakemberekkel, akik koráb-
ban közreműködtek alkotásai 
kivitelezésében, és akikre újra 
számíthat.   K. É.

A Pentele természetjáró 
Egyesület idén ünnepli 
fennállásának tizenötödik 
évfordulóját. Ez alkalomból 
szeptember utolsó 
hétvégéjén délelőtt 
figyelemfelkeltő, 
népszerűsítő túrát 
szerveztek a dunaújvárosi 
túrakedvelők részére, este 
pedig közös vacsorát az aktív 
tagok részvételével.

A túra útvonala a felső Duna-par-
ti sétányról indult, majd a kőtár, 
a római fürdő, a Ráctemplom 
érintésével folytatódott,és az alsó 
Duna-parti szakaszt követően az 
Aratók szoborcsoportnál ért vé-
get. Mintegy negyven fő tette meg 
a 6,5 kilométeres útvonalat, ami-
ben mindössze 80 méter szintkü-
lönbség volt. Szerencsére jó ideje 
volt a túrázóknak, és olyannyira jó 
hangulatúra sikerült az esemény, 
hogy néhányan azonnal be is 
adták jelentkezésüket az egyesü-
letbe. Délután az ISD Power sza-
badidőparkjában finom vacsora 
mellett ünnepelték meg az aktív 
tagok és a segítők az évfordulót.

Az egyesületet 2003. szep-
tember 27-én alapította meg 
tíz lelkes túrázó, az első elnök 
Jurinka Rozália volt. 2011-től 
az elnöki teendőket Csontosné 
Kóbor Zsuzsanna látja el. A 
nonprofit szervezet fő célja, 
hogy a természetjárás útján 
elősegítse az egészséges élet-
mód kialakítását és elterjesz-
tését, különös tekintettel Du-
naújvárosra és környékére. 

Minden évben hat-nyolc, 
buszos utazással megközelít-
hető gyalogtúrát indítanak, s a 
többnapos hosszú hétvégékre 
is mindig igyekeznek túrákat 
szervezni. A túrákon általában 
választható rövidebb és hosz-
szabb táv is, hogy mindenki 
erőnlétének megfelelően tudjon 

dönteni az aznapi teljesítendő 
távról. Évente egy- két gyalogos 
teljesítménytúrát is beiktatnak 
a programjaik közé. A tagok 
közül tizennégyen az országos 
Kéktúrát is teljesítették már. A 
gyalogos túrák mellett vízi- és 
kerékpártúrákkal is bővítik a 
természetjárók lehetőségeit. 
A kerékpárosok voltak már 
Passau-Bécs útvonalon, a Dráva 
mellett, illetve az Őrségben, 
az Ormánságban is. A vízitú-
rák során bejárták a Rábát és 
a Tiszát is. Általában sor kerül 
egyhetes időtartalmú tábor-
ra is egy évben, ezek korábbi 
helyszíne Bázakerettye vagy 
Szalonna volt. A külföldi utak 
során az egyesület tagjai jártak 
már a Szlovák Paradicsomban, 

Cseh-Svájcban, a lengyel 
Tá t rában vagy a romániai 
Bi  har-hegységben.

Az egyesületnek nyolc 
túrave zetője van, közülük hár-
man kerékpártúrákat és ket-
ten vízi túrákat is szerveznek. 
A legidősebb túravezető nem 
kevesebb, mint hatvanöt éves. 
A túravezetők a túraútvonalak 
kijelölése mellett sok időt töl-
tenek a szervezéssel is. Három 
ezüstjelvényes túravezető van 
a csapatban. Csontosné Kóbor 
Zsuzsanna idén kapta meg 
az Magyar Természetjárók 
Szövetségétől (MTSZ) az 
Aranyjelvényes Túravezető cí-
met, míg férje, Csontos László 
szeptemberben kapott egy 
elismerést, a Természetjárás 
Fejlesztéséért kitüntetés bronz 
fokozatát. 

Jótékonysági, segítő tevé-
kenységet is végez a Pentele 
Természetjáró Egyesület: ingye-
nes túraszervezéssel a Gárdonyi 
iskola diákjait tavasszal és ősz-
szel elviszik egy-egy vár, vagy 
várrom megmászására. A ka-
jakos utánpótlásnak pedig ju-
talomtúrát szoktak szervezni 
nagy szintkülönbségekkel, és a 
nap végén egy elmaradhatatlan 
cukrászdalátogatással.

T. Sz.

móder Rezső újra a gyárban
 AcélSZobRok kéSZülNEk

élmények egész évben
 15 évES A pENtElE tERMéSZEtjáRó EgyESülEt
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Véradás

A dunaújvárosi véradás egyik fő bázisa ha-
gyományosan az ISD DUNAFERR, ahol 
legközelebb október 25-én az ISD Kokszo-
ló Kft.-nél várják a véradókat 6,30-12 óráig. 
November 15-én 6,30-11 óráig az ISD Power 
Kft.-nél lehet vért adni. A szervezők kérik 
a véradókat, hogy fényképes igazolványt és 
tajkártyát vigyenek magukkal.

Folytatódik 
a Mindenki 
Egyeteme
A Dunaújvárosi Egye-
tem ebben a félévben is 
megszervezte Minden-
ki Egyeteme-Nyugdíjas 
Egyetem című nyitott 
programját, a szemeszter 
ezúttal a „Kalandozások 
az elektromobilitás világá-
ban” címet viseli. A ren-
dezvénysorozat a Modern 
Városok Program kereté-
ben valósul meg. A kez-
deményezés célja, hogy a 
Dunaújvárosban és a kör-
nyékén élő lakosok számá-
ra az egyetem megnyissa 
kapuit, és az érdeklődők 
izgalmas kurzusok formá-
jában bekapcsolódhassa-
nak képzéseikbe. A képzés 
a jelentkezők számára a 
Dunaújvárosi Egyetem jó-
voltából ingyenes. Az elő-
adássorozatra bárki jelent-
kezhet, a programok közül 
bármelyik, de akár az ösz-
szes meghirdetett előadás 
is választható. A jelenlegi 
szemeszter kilenc előadá-
sából négy már lezajlott, 
a további előadások meg-
hallgatására az egyetem 
honlapjáról letölthető do-
kumentum kitöltésével je-
lentkezhetnek az érdeklő-
dők október 30-ig. 

A kitöltött jelentkezé-
si lapot a Dunaújvárosi 
Egyetem Tanulmányi 
Hivatalába kell eljuttatni 
személyesen vagy elektro-
nikusan a th@uniduna.hu 
címre. A kurzusról részle-
tes információk érhetők el 
az egyetem honlapján. 

További felvilágosítás  
Szabó Eleonóra tanulmányi 

előadónál telefonon  
(06-25/551-232), 
vagy e-mailben:  
th@uniduna.hu

szakmai szimpóziumot 
szervezett az acélipari 
kutatás-fejlesztés jegyében 
szeptember 26-án a 
Magyar Vas- és Acélipari 
Egyesülés. 

A tagvállalatok, valamint a ha-
zai egyetemek, kutatóintézetek 
együttműködésének elősegí-
tését célzó, a hazai acélipar 
versenyképesség-növelésének 
lehetőségeit vizsgáló rendez-
vényen dr. Móger Róbert, az 
MVAE igazgatója ismertette 
az Európai Bizottság Szén- és 
Acélkutatási Alap (RFCS) struk-

túráját, működését, va-
lamint beszámolt olyan, 
már lezárult, illetve folya-
matban lévő kutatási pro-
jektekről is, amelyeknek 
magyar vállalatok, így az 
ISD DUNAFERR is részt-
vevői. A hazai és uniós 
K+F pályázati források 
rendszeréről, elnyerésük 
lehetőségeiről, illetve a 
pályázókkal szemben tá-
masztott követelmények-
ről beszélt előadásában 
dr. Szabó István, a Nem-
zeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Hivatal 

elnökhelyettese. A Magyarmet 
Finomöntöde Kft. K+F tevé-
kenységét Győri Imre ügyvezető 
igazgató mutatta be. Lenkeyné 
dr. Bíró Gyöngyvér, a Bay Zoltán 
Alkalmazott Kutatási Közhasz-
nú Nonprofit Kft. divízióigazga-
tója az ipari kutatás-fejlesztési 
projektek kihívásait elemezte, 
számos sikeres projekt tapasz-
talatai alapján. A rendezvényen 
jelen voltak, s minden bizonnyal 
hasznos információkkal gaz-
dagodtak az ISD DUNAFERR 
szakemberei is.  

K+F az acéliparban: források, 
lehetőségek, követelmények
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