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Munkavédelmi jutalmazási rendszer

Újra művészek alkotnak a gyárban

Az ISD DUNAFERR Zrt. 2019. május 1-től 2019. december
31-ig olyan kombinált, háromszintű munkavédelmi jutalmazási rendszert vezetett be, amely magába foglalja a munkavállalók, a művek és az üzemek, valamint a vezetők ösztönzését is. Az új rendszer célja, hogy tovább csökkenjen a
munkahelyi balesetek száma.

A Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítvány 2017-ben újraindította a több éve szünetelő Acélszobrász Alkotótelepet. Az
idei alkotótelepen való részvételre a pályázók közül öt művészt választott ki a szakmai kuratórium. A fémszobrászok
május végéig készítik el alkotásaikat az ISD DUNAFERR
műhelyeiben.

2. oldal

4. oldal

Hamarosan újranyílik az étterem

Díjazott diákok a gimnáziumban

Közel három hónapos üzemszünet után rövidesen újra
megnyílik az igazgatósági épület földszintjén a Vaskohász
Étterem. A teljes felújítást követően modern vendégtérrel,
korszerű technológiával felszerelt főzőkonyhával, gazdag
választékkal várja majd a dunaferreseket a munkahelyi vendéglátóegység.

Kibővült a ballagók köre május harmadikán a Széchenyi István Gimnáziumban. A négy, azóta már az írásbeli érettségi
vizsgáit is maga mögött hagyott végzős osztály mellett eljöttek az ünnepségre az ötven éve elballagott öregdiákok is.
Két kiváló végzős tanuló átvehette az ISD DUNAFERR Zrt.
elismeréseit is.

5. oldal

AZ ISD DUNAFERR Dunai Vasmű ZÁRTKÖRűEN MűKÖDő Részvénytársaság lapja

7. oldal

Aktuális

Jutalmazási rendszer
a munkabalesetek csökkentése
érdekében
Önmagunkra és egymásra is odafigyelve dolgozni
Az ISD DUNAFERR Zrt.
2019. május 1-től
2019. december 31-ig olyan
kombinált, háromszintű
munkavédelmi jutalmazási
rendszert vezetett be,
amely magába foglalja a
munkavállalók, a művek
és az üzemek, valamint a
vezetők ösztönzését is.
Az új rendszer
célja, hogy tovább csökkenjen a munkahelyi
balesetek száma.
A
részletekről
Móróné dr. Zupkó Tímea munka- és egészségvédelmi főosztályvezetőt kérdeztük.

A művi szintű mutatók
teljesítése
A szakember elmondta, hogy a
kombinált rendszer első elemének célja a művi és a Zrt.-szintű
éves munkabaleseti mutatók teljesítésének elősegítése. A kiírásban szereplő mutatók elérése
esetén minden gyártómű megkaphatja a jutalom keretösszegét a teljes létszámára (tehát a
statisztikai állományi létszámra
és a kölcsönzött munkavállalókra) számítva. A számszerűsített MEBIR-célok elérése mellett a kifizetés további feltételei
közé tartozik, hogy nem következhet be súlyos munkabaleset,
amely maga után vonja a hatóság pénzbüntetését. Feltétel továbbá a munkabalesetek, sérülések, kvázi balesetek bejelentése,
teljes körű nyilvántartása mellett
az okok vizsgálata, a megelőző
intézkedések megtétele is. A jutalmazás további feltétele, hogy
a MEBIR éves külső auditja során súlyos eltérést az auditorok
a területen ne tárjanak fel. A
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számszerűsített mutatók ellenőrzésére havonta kerül sor, a kifizetés a 2019. év zárását követően
történhet meg, a számszerűsített
mutatók értékének függvényében 3000, illetve 5000 forint/fő
művi keretösszeg nagyságrendben az egyes technológiai területeken. Ez annyit jelent, hogy
3000 forintos fejenkénti összeggel számolhat a terület, ha az ipari baleseti frekvencia mutatója a
2,5 és 6,0 értékek között, a teljes baleseti frekvencia mutatója
pedig a 4,0 és 9,5 értékek között
alakul a vizsgált időszakban. Egy
munkavállalóra számítva 5000
forint jutalom jár az adott területen, ha az ipari baleseti frekvencia 0 és 2,5 értékek között, a teljes baleseti frekvencia pedig 0 és
4,0 értékek között alakul.
A szervezetnek járó jutalom
kiszámításánál figyelembe ve-

endő létszám a 2019. december
31-ei statisztikai állományi létszám és a kölcsönzött létszám
együttes nagyságrendje. Az adott
terület számára járó jutalom
munkavállalónkénti felosztásáról,
illetve a közösségi célú felhasználásról az érintett szervezet első
számú vezetője dönt. A szervezet
számára járó jutalom összegén
felül 10% összeg a jutalmazott terület vezetőjét illeti meg.

nem következik be munkabaleset 2019. december 31-ig, akkor
15 000 Ft jutalmat kap az érintett
üzemi/szervezeti terület minden
munkavállalója egyénileg abban
az esetben, ha az őt foglalkoztató
üzem/szervezet egyetlen dolgozója sem szenvedett jegyzőkönyvezett munkabalesetet, beleértve
a kölcsönzött munkavállalókat is.

Egyéni jutalom üzemi
balesetmentesség esetén

A rendszer a kiemelkedő egyéni munkavédelmi teljesítményt
is jutalmazza, hiszen minden területen vannak olyan munkavállalók, akik az átlagosnál többet
tesznek a munkavédelmi célok
teljesítése érdekében, kollégáikat is ösztönzik a helyes és biztonságos munkavégzésre, esetleg
hasznos ötletekkel, javaslatokkal
segítik munkakörnyezetük biztonságának javítását. A biztonsági és védelmi igazgató évente egyszer előterjesztést tehet a
cégvezető felé azon munkavállalók további jutalmazására, akik
leginkább kitűntek az ipari balesetek megelőzésében. A jutalmazás mértékéről szóló döntést
az ISD DUNAFERR Zrt. cégvezetője hozza meg. E további jutalmazásokra elkülönítendő ös�szeg évente maximum 3 millió
forint lehet. Ezen keretösszegben a biztonsági hónapok rendezvényeinek, versenyeinek jutalmazására a területek 150 000
forintot tervezhetnek. Az összeg
felhasználását egyedi kérelem és
elbírálás alapján a cégvezető engedélyezi.
A munkavédelmi jutalmazási
rendszer mindhárom szegmensét érintően a jutalmak kifizetésére legkésőbb 2020. április 10-ig
sor kerül.

A főosztályvezető hangsúlyozta,
hogy az üzemi közösségek felelősségtudatának
erősödését, az egymásra való odafigyelés javulását szeretnék elérni a
jutalmazási rendszer második
elemének segítségével. Ennek
értelmében, ha egy adott üzemben/területen 2019. május 1-től

Jutalmazás gyárvezetői
javaslat alapján

Sz. I.

Veszélyben az uniós
acélipari szektor
Hiányos védintézkedések, kedvezőtlen piaci helyzet
A behozatal
mennyiségének
megugrása, a megtorpanó
gazdasági növekedés,
a magas és ingadozó
nyersanyagárak, valamint
a meredeken emelkedő
szén-dioxid-kibocsátási
költségek együttállása
súlyos válságba taszíthatja
az európai acélipart.
Ezen tényezők kombinált
hatását már érzékelik a
gyártók: létesítményeket
állítanak le, valamint
Európa-szerte jelentősen
csökkentik a termelést
– olvasható az EUROFER
május 16-án kiadott
sajtóközleményében.
„Az európai acélipari szektornak két évnél is rövidebb stabil időszaka volt, ami kétségkívül 2018 derekán, az USA 232.
cikkelyében foglalt intézkedések életbe lépésével ért véget”
– mondta Axel Eggert, az Európai Acél Szövetség (EUROFER)
igazgatója. „2017-ben 8 000 új
munkahellyel bővült az iparág,
majd újabb 2 000-rel 2018-ban
– a közvetlenül az acéliparban
foglalkoztatottak száma ezzel
ismét elérte a 330 000 főt. Ha
azonban ezek a negatív körülmények továbbra is fennállnak,
a kedvező folyamat a visszájára
fordulhat.”
Az acélpiac hirtelen lelassult az unióban és világszerte egyaránt. 2018-ban az acélkereslet 3,3%-al növekedett. Az
EUROFER előrejelzése alapján
2019-ben 0,4%-os visszaesés
várható.
„A visszaeső kereslet szemben áll a még nagyobb mértékben növekvő importmen�nyiséggel. Ez 12%-al nőtt 2018ban a 2017-es szinthez képest
– ami már eleve rekordszint
volt – és 2019-ben további

növekedés várható” – tette
hozzá Eggert. „A behozatal növekedése alátámasztja,
mennyire képtelenség egy
olyan védintézkedés, ami ütemezett, 5%-os „lazításokat”
foglal magába: 2019 februárjában és júliusában, majd 2020ban szintén – holott a kereslet várhatóan nem növekszik.

Ez egy túlzott kedvezmény az
unió felé irányuló acélexport
számára.”
Mindeközben a szén-dioxid tonnánkénti ára elérte a
25 eurót, ami a szektorra jellemző szűk árréseket figyelembe véve jelentősnek mondható. A brazil Vale/Brumadinho
gát katasztrófája nyomán kialakuló ingadozó vasérckínálattal, valamint a magas és volatilis
hulladék- és kokszolhatószénárakkal karöltve az európai acélipar egyidejűleg több fronton is
nehézségekkel küzd.
„Ezek közül bármelyik tényező önmagában is nehézségeket okozna az iparágnak. Ezek
kombinációja olyan tökéletes
negatív dinamizmust eredményez, amit az acélipar önmaga

már nem képes kontrollálni” –
hangsúlyozta a szakember.
A pénzügyi és gazdasági válságot követően az európai acélipar azért küzdött, hogy helyreálljon, miközben lecsökkent
a kereslet növekedése, az exportőrök pedig agresszívan ostromolták az uniót egy túltermeléssel elárasztott globális
piacon.
„Mindössze 18 hónapunk
volt az újjáépítésre – és ezt el is
értük, épp, amikor a gazdasági
ciklus is a végéhez ért.” – jelentette ki Axel Eggert. „Annak érdekében, hogy az unió acélipara ne omoljon össze, olyan politikai döntéshozókra van szükségünk, akik kezelik az elsődleges
fenyegetést: a megugró importot, ami közel egy évtizedre gyakorlatilag felemésztette az EU
acélkeresletének növekedését.
Ezt kiemelve Axel Eggert
az EUROFER uniós politikai döntéshozóihoz fordult,
kihangsúlyozva az acélipari védintézkedések hatékonyságnövelésének
szükségességét, illetve a Kereskedelmi
Világszervezet megreformálásának folytatását, valamint a támogatott globális túlzott kapacitás okainak megszüntetésére
irányuló nemzetközi együttműködés folytatását.
„Minden jó szándék ellenére
a jelenlegi acél védintézkedési
keretprogram eddig nem tudta
megakadályozni a behozatal kiugró növekedését. Az uniós termelői árrések mélyponton vannak, ami aláássa azon képességüket, hogy tudásba, technológiába és alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlesztésekbe
fektessenek. Kongnak már a
vészharangok, és azonnali cselekvésre van szükség ahhoz,
hogy ez az ár ne mossa el az
iparágat” – állapította meg az
EUROFER igazgatója.

Tisztelt kollégák,
kedves dunaferres
munkatársak!
Bizonyára tudják, hogy az
európai acélpiacokon az
utóbbi néhány hónapban
minden irányból csapások érték a DUNAFERR-t.
Mindaz, ami 2017-től segítségünkre volt – a vállalat
vertikális integrációja, autóipari szerepvállalásunk –,
mostanra ellenünk fordult
az autóipar visszaesése, a
rekordmagas alapanyagárak és a CO2-kvóták csillagászati árai miatt.
Ezzel a valóban drámai
helyzettel csak a hagyományos „dunaferres” kiállással
szállhatunk szembe, vállvetve, a költségek csökkentésével minden területen, feláldozva a jelen hasznát a
vállalat jövőjéért.
A feladat nemcsak az, hogy
amint a piac lehetővé teszi,
visszatérjünk a maximális termelési szintre, hanem
meg kell teremtenünk több
stratégiai beruházási kezdeményezés alapjait is, hogy
megőrizzük helyünket Európa acélgyártói között.
Kérem Önöket, hogy minden erőfeszítést tegyenek
meg a folyamatok hatékonyságának növelése, késztermékeink minőségének javítása és az energiahordozók
ésszerű felhasználása érdekében!
Együtt legyőzzük az átmeneti nehézségeket és tovább
tudunk haladni a DUNAFERR fejlődésének útján!

Evgeny Tankhilevich
cégvezető

2019. május
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Újra Acélszobrász Alkotótelep
a DUNAFERR-ben
Alkotók terepszemlén
A Dunaferr-Art
Dunaújváros Alapítvány
2017-ben újraindította
a több éve szünetelő
Acélszobrász
Alkotótelepet. Sikeres
kiállítással zárult a két
évvel ezelőtti program,
azzal az ígérettel,
hogy az alkotómunka
a jövőben folytatódik.
Ennek folytatásaként
hirdette meg pályázatát az
alapítvány az idei, 2019es alkotótelepen való
részvételre.
A pályázók közül öt művészt
választott ki a szakmai kuratórium. Cseh Lili, Erős Ágost
Koppány, Gerhes Gábor, Gróf
Ferenc és Melkovics Tamás alkothat május végéig az ISD
DUNAFERR műhelyeiben. A
hagyomány szerint kiállítással
zárják munkájukat, amely
várhatóan június első hetében
nyílik meg a Kortárs Művészeti Intézetben.
Izgalmas alkotótelep ígérkezik a meghívott művészek pályájának ismeretében. Mondhatni,
több korosztály találkozik a
Vasműben. Május első hetében
bejáráson ismerkedtek a művészek a gyárral, benne az időszakos „műtermekkel”, úgymint
az öntödével, a mechanikával,
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rász. Korábban többször járt a
városban, a Vasműben azonban
most volt először és nagy hatást
gyakorolt rá a gyári környezet.
Több acélszobrász alkotótelepen vett már részt Kecskeméten
a Cseh Lili-Erős Ágost Koppány
szobrászházaspár. Más léptékű alkotóteret nyújtott a kecskeméti műhely, mint amit a
DUNAFERR üzemei kínálnak.
Elismerően szóltak a fogadta-

a lakatos- és kovácsüzemekkel.
Elsőként László Ferenc, a Gyártó
Egység vezetője valamint kollégái,
Hájas Béla, Nagy Zsolt és Dani
László fogadta a művészeket.
Az alkotók bemutatták a szakembereknek terveiket, majd átbeszélték a szóba jöhető technikai és technológiai lehetőségeket, az alkotómunka körülményeit. Szó esett a felhasználható anyagokról, igénybe vehető
gépekről, szerszámokról, szakmai segítségről. Az alapítvány
felkérésére Ráth István vállalta
a kapcsolattartást a művészek
és a gyártómű vezetése között.
Abban segíti a művészeket,
hogy a technológia működése
mellett sikeresen valósíthassák
meg elképzeléseiket. Korábbi
alkotótelepeken, a nyolcvanas-

kilencvenes
években
már
közreműködött ily módon az
acélszobrok készítésében. A du
na
ferresek várhatóan május
harmadik hetétől találkozhatunk
a munkálkodó szobrászokkal a Gyártó Egység valamelyik
üzemében.
A gyárlátogatást követően a
Kortárs Művészeti Intézetben
folytatódott a művészek programja, ahol az újságíró többek
között arra a kérdésére is választ kaphatott, hogy mi vonzotta a művészeket az Acélszobrász
Alkotótelepre? Gerhes Gábor
többször járt Dunaújvárosban,
főként fotográfus minőségben.
Egyik létrehozója, szervezője
volt a közelmúltban a fotóbiennálénak, de munkáival is találkozhattunk már a KMI-ben kiállítások alkalmával. Régi terve, hogy „nehéz” anyaggal, vassal dolgozzon, bár nem szob-

tásról, a vezetők és a szakemberek együttműködőkészségéről,
nyitottságáról. A dunaújvárosi Melkovics Tamás szobrász
2012-ben diplomázott a Magyar
Képzőművészeti Egyetemen. Bár
számos kiállításon sikerrel mutatkozott be, mondhatni, mostanában indította pályáját. Az alkotó Dunaújvárosban él, mégis
most látta először belülről a gyárat. Számára is inspiráló a vasgyári környezet. Az alkotó munkavégzést kutatásnak is szánja,
egyúttal lehetőséget lát technológiai jártasságok megszerzésére is.
Mindannyian
megjegyezték, hogy a gyárban a technológiai eszközöket, a felhasználható anyagokat látva szembesültek igazán eredeti elképzeléseik megvalósíthatóságával, így
újratervezésről, alternatív megoldásokról is szó esett.
K. É.

Megújult étterem várja
a vendégeket az
Igazgatóság épületében
Korszerű konyhatechnológiával készülnek a finom ételek
Közel három hónapos
üzemszünet útán
rövidesen újra megnyílik
az igazgatósági épület
földszintjén a Vaskohász
Étterem.
A teljes felújítást követően modern vendégtérrel, korszerű
technológiával felszerelt főzőkonyhával, gazdag választékkal
várja majd a dunaferreseket a
munkahelyi vendéglátóegység.
Az alapvető cél, hogy a DUNA
FERR-csoport munkavállalói
részére, saját főzőkonyha kialakításával, friss alapanyagokból,
minőségi gépekkel, helyben készített finom ételeket biztosítsanak.
A márciusban bezárt étteremben az elmúlt hetekben folyamatosan zajlottak a munkálatok, amelyek részleteiről
Csapó Szilvia eszközgazdálkodási igazgatóhelyettes adott
tájékoztatást:
– Az RMS és HR Igazgatóság,
azon belül is az eszközgazdálkodási igazgatóhelyettes szervezetének munkatársai kapták a feladatot, hogy 220 m2 éttermi és
380 m2 konyhai és kisegítő területen egy új, a mai kor igénye-

Munka közbeni életkép, május első hetében

it minden szempontból kielégítő konyhai technológia számára teremtsék meg a feltételeket.
– Első körben meg kellett
határozni, hogy milyen berendezések kerülnek telepítésre. A
korszerűség és praktikus kezelhetőség mellett feltétel volt az
is, hogy a konyha megfelelő kapacitással tudja kiszolgálni az
igényeket. A berendezések telepítéséhez szükséges gépészeti,
villamos igények, valamint a
kapcsolódó építészeti feladatok
mentén a konyha teljes körű felújítását végezzük el. Teljesen új
vezetékek, szigetelések, villa-

A konyha új, nagy kapacitású hűtőkamrája

mos bekötések kiépítésére került sor. Kiemelt hangsúlyt fektettünk az élelmiszerbiztonsági
követelményekre és az egyes
helyiségrészek funkcióira, mint
például a konyha „lelke”, a főzősziget, előkészítő és hűtő egységek, mosogatók kialakítására.
Tekintettel a gépek jelentős teljesítményére, külön foglalkoztunk az elszívó rendszerrel és
a tűzvédelmi előírásoknak való
megfelelés feladataival, speciális tűzvédelmi és oltórendszer
kialakításával. Építészetileg és
esztétikailag is megújul a konyha és az étterem, új nyílászárókkal, a higiéniai követelményeknek megfelelő burkolatokkal, a
felülvilágító szigetelésével, korszerű lámpatestekkel.
– Elmondhatjuk, hogy a felújítás eredményeképp egy, az
igényeknek megfelelő kapacitású, modern főzőkonyhát
alakítottunk ki, mely gazdag választékú finomságokkal várja
vendégeit.
A Vaskohász Étterem munkatársai a DUNAFERR Labor
Kft. alkalmazásában álló kollégák lesznek, s miként arról Bocz
András ügyvezető tájékoztatást

adott, a személyzet is készen áll
már a június eleji nyitásra, bár
néhány munkakörben további
erősítést terveznek:
– A munkamegosztás értelmében az eszközgazdálkodási
kollégák mellett mi is részt vettünk már az előkészítési folyamatban is, hiszen a konyha működési koncepciójának kigondolása, a konyhai gépek, berendezések kiválasztása és beszerzése már a mi feladatunk volt.
Maximális kapacitással mintegy 300 főt tudunk majd kiszolgálni naponta az étteremben, 10-12 fős személyzettel.
Továbbra is megmarad az ételkiszállítás rendszere is, egyelőre csak a gyárkapukon belüli területen indítjuk el ezt a szolgáltatást, de a későbbiekben akár
külső helyszínekre is szállítunk,
igény szerint.
Szabó György üzletvezető
fejében már összeállt a ha
marosan megnyíló étterem
választéka is. Olyan kínálattal
készülnek a nyitásra, amelyben
minden vendég megtalálhatja
majd a kedvére való fogásokat.
– Az induló választék összeállítását megelőzően igyekeztünk minél inkább megismerni a vendégek igényeit, véleményét. A menürendszerben a leves mellett napi három főételt
tervezünk, egy húsos fogást
többféle választható körettel,
egy tésztaételt és egy zöldséges-főzelékes fogást, többféle választható feltéttel. Emellett
összeállítottunk egy frissensült jellegű kínálatot is, amen�nyiben valakinek egyik menüfogás sem lenne kedvére való, ebből is választhat. Minden étel fél
adagos mennyiségben is kérhető lesz. Megtartjuk a népszerű
pizzaszeleteket, valamint saláta- és desszertválasztékkal is készülünk, ezek között egyaránt
lesznek hideg- és melegtésztás
desszertek is. Heti két napon pedig „erősebb”, magyaros ételspecialitásokat is kínálunk majd a hagyományos ételek kedvelőinek.
(A Vaskohász Étterem első nyitvatartási napja a tervek szerint
június 3-án, hétfőn lesz.)
2019. május
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Tisztelt
Pénztártagunk!
A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2019.
május 27-én 13 órakor az ISD DUNAFERR Humán Intézet 105-ös termében (Dunaújváros
Vasmű tér 1-3.) küldöttközgyűlést tart.
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aktuális
A küldöttközgyűlés kiemelt témája a Pénztár
2018. évi beszámolójának tárgyalása és elfogadása lesz.
Az Önt képviselő küldött a közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó anyagokat 2019. május
10-én megkapta.
Kérjük, hogy keresse a kapcsolatot küldöttével, hogy konzultálhassanak a megküldött
anyag tartalmáról, és közösen alakíthassák ki a
képviselt véleményt, ezzel segítve munkánkat!
Köszönjük együttműködésüket!
Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár
Igazgatótanácsa

Kibővült a ballagók
köre május harmadikán
a Széchenyi István
Gimnáziumban. A négy,
azóta már az irásbeli
érettségi vizsgáit is maga
mögött hagyott végzős
osztály mellett eljöttek az
ünnepségre az ötven éve
elballagott öregdiákok is.
Számukra fél négykor csengettek, majd Takács László technika- és informatikatanár tartott
rendhagyó „osztályfőnöki órát”.
Röviden összefoglalta a gimnázium fél évszázadának jeles
eseményeit, megemlékezett az
intézmény vezetőiről. Az alsóbb
évfolyamos gimnazisták emléklappal és egy szál virággal köszöntötték elődeiket. Meglepetésként Vargáné Szujó Adél
magyartanárnő verssel kedveskedett a hajdanvolt diákoknak.
A ballagási ünnepségen dr.
Gentischerné Dani Zita intézményvezető köszöntötte az iskola négy, végzős osztályát, szüleiket, a ballagáson megjelent
vendégeket és az alma matert
50 éve elhagyó örökifjú diákokat. Szót kapott az öregdiákok
közül Palotai Jánosné Bankós
Julianna, aki egy réztáblába vésett üzenetet adott át a gimnázium jelenlegi tanulóinak.
Színvonalas, megható műsorral búcsúztatták a gimnázium érettségiző diákjait, felidézve számukra a legemlékezetesebb eseményeket, pillanatokat.
Az ünnepség zárásaként díjakkal, jutalmakkal ismerték el az
évek alatt végzett tanulmányi
munkát, versenyeken elért sikereket, közösségi aktivitásokat.
Elsőként az ISD DUNAFERR
Zrt. képviseletében dr. Móger
Róbert RS főosztályvezető adta
át Fejes Noémi 12. E osztályos
tanulónak a Dunaferr Díjat,
amelyet a felvételi tantárgyakból
kiemelkedő teljesítményt nyújtó diák kaphat. Méltatásában
az igazgatónő kiemelte, hogy
Noémi sokoldalú, minden tantárgyra nyitott, szerény, lelkiismeretes, pontos, következetes, másokat segítő tanulója volt
a gimnáziumnak nyolc éven

DUNAFERR-díjas diákok
a gimnáziumban
Hagyományt teremtő ballagás

Dr. Móger Róbert Fejes Noéminek és Bucsi Bencének adta át az ISD DUNAFERR díjait

át. Valamennyi tanévét kitűnő
eredménnyel zárta. Különösen
elmélyült a magyar nyelv és irodalom, történelem tárgyakban.
Arany oklevéllel díjazták novelláját az elmúlt évi Fejér Megyei
Diáknapokon. Magyar nyelvtanból a középiskolások országos tanulmányi versenyén tavaly a huszonnegyedik, míg
idén a második helyen végzett.
Tanulmányi munkája példaértékű, miközben másokért tenni
kész, közösségi ember.
A sport vagy a művészetek terén kiemelkedő telje-

daságban kiemelkedő teljesítményt nyújtó cég ismerje el a
hasonlóan kimagasló teljesítményt nyújtó gimnazistákat.
Az utóbbi években felélénkült a
vállalat kapcsolata az iskolával.
Gyárlátogatásokon ismertették
a fiatalokkal, mint jövőbeni potenciális munkavállalókkal a kohászati technológia sokszínűségét, a mérnöki szakmák lehetőségeit. A szakember örömmel
említette meg, hogy a Dunaferr
Oklevéllel elismert diák, Bucsi
Bence édesapja, nagybátyja és
nagyszülei révén sok szállal kötődik a DUNAFERR-hez.
A volt gimnazisták által alapított GIMI-díjat Kovács Inez
12. E osztályos diáknak Andics
József adta át. A gimnázium
volt tanára, Trencséniné Berzai
Zsuzsanna emlékére alapított
Biológus-díjat Tóth Boglárka
Zsuzsa kapta a 12. E osztályból. A szülők által alapított
Széchenyi-láncot három ta-

sítményt nyújtó diákok közül
Bucsi Bence 12. A osztályos tanuló Dunaferr Oklevelet vehetett át. Gimnáziumi tanulmányai alatt Bence jó-jeles
eredményekkel zárta az éveket, miközben sikeres sportolóként kajak-kenuban diákolimpiai, ifjúsági magyar bajnoki, és korosztályos Európabajnoki győzelmeket szerzett.
Többször díjazták megyei és
országos szinten mint jó tanulót, jó sportolót. Az igazgatónő méltatásában hangsúlyozta, hogy Bence szorgalmas,

Idén először csatlakoztak a ballagókhoz az ötven éve végzett öregdiákok

Megható pillanatokból nem volt hiány az idei gimis ballagáson sem

a céljai eléréséért tudatosan
küzdő fiatalember.
Kérdésünkre dr. Móger
Róbert elmondta, a Dunaferr
Díjat 1996-ban alapította az ISD
DU
NA
FERR Zrt. a Széchenyi
István Gimnáziummal közösen. Jelenleg ez a legrangosabb
díj, amely a kiemelkedő tanulmányi tevékenységet nyújtó diákok gimnáziumi életútját megkoronázza. Céljuk, hogy a gaz-

nuló vehette át: Fülöp Flóra a
12. B-ből, Pálinkás Eszter a 12.
A-ból és Tillinger Donát a 12.
E-ből. Széchenyi-karláncot kapott Hajdu Petra 12. E, Járai
Balázs 12. E és Sudár Lilla 12. C
osztályos diák. Tárgy- és könyvjutalmakat is osztottak a közösségi munkában kiemelkedő végzősöknek és külön jutalmazták a
kitűnő tanulókat is.
K. É.

2019. május
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Az egyesület megújulása
a fenntarthatóságért
Szigorodó törvényi szabályozások
Az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati
Egyesületben (OMBKE)
és annak dunaújvárosi
szervezeténél egyaránt
tavaly újult meg a vezetés.
Az országos szervezet első
emberévé dr. Hatala Pált, a
helyi élére Cseh Ferencet
választották. Az azóta
eltelt időszak történéseiről
beszélgettünk a
dunaújvárosi elnökkel.
– Kettőezer-tizenhét második
felében kértek fel, a következő évben esedékes választásokat megelőzően, hogy vállaljam
el az OMBKE helyi szervezetének vezetését – tekint vissza az
időben Cseh Ferenc. – Elődöm,
Józsa Róbert és a Vaskohászati
Szakosztály elnöke, Bocz András
keresett meg a kéréssel. Hezitálnom nem kellett, azon viszont
gondolkodtam, hogy ki segíthetne a titkári teendők ellátásában. Szigorodó törvényi szabályozások, a taglétszám bővítése

Az OMBKE Vaskohászati
Szakosztály Dunaújvárosi
Helyi szervezetének elnöke,
Cseh Ferenc 1986 óta tagja
a nagy múltú egyesületnek

mentén vártak ránk a legfőbb
feladatok. Miután igent mondtam, azonnal beszéltem Kvárik
Sándorral, hogy vállalja el a titkári posztot. Régóta ismertük
egymást, vezetőségi tagként korábban is aktívan részt vett az
egyesület munkájában. Ezután
is számítunk a nyugdíjasok ak-

tivitására, meghallgatjuk ötleteiket, klubnapi témajavaslataikat. Az egyéni tagdíjbefizetések
rendszerének változása kedvezőtlenül hatott a taglétszámra,
adminisztrációs változások miatt, ilyen-olyan okokból jó néhányan kikerültek a látókörünkből. Azért nem reménytelen a
helyzet, az elmúlt esztendő során huszonkét új tag lépett be az
egyesületbe.
Évek óta feladat a fiatalok
érdeklődésének felkeltése, erről
így vélekedik a helyi elnök:
– Tudomásul kell vennünk,
hogy országszerte csökkent a
szakmai águnk iránti érdeklődés. A középfokú, valamint a
felsőfokú oktatási intézményekből korábban megoldódott a
tagság utánpótlása, napjainkban
ez már nem mondható el. Ebbe
nem beletörődve vettük fel a helyi egyetem valéta-bizottságával
a kapcsolatot, meglátogattuk a
balekoktatásukat, elmentünk a
balekvizsgájukra, részt vettünk
szakestélyükön és más ren-

A Dunaferr Klub Hotelben ünnepelte családja, barátai és munkatársai körében 70. születésnapját
Tóth László (balról a második a képen) egykori egyesületi elnök, a Nagyolvasztómű korábbi gyárvezetője.
A képen valamikori munkatársaival, köztük utódjával, Cseh Ferenccel együtt látható

Események
és kitüntetések
A tagok több mint 30 rendezvényen vettek részt,
amelyek fele Dunaújvárosban zajlott. Az Ipari Skanzen rendbetételén a hivatásos tűzoltókkal együtt 32 fő
dolgozott. A december elsejei XXIV. Szent Borbála Szakestet 126 fővel rendezték meg. A selmecbányai
Szalamander-ünnepségen is
képviseltette magát a dunaújvárosi szervezet. Kiemelkedő egyesületi munkáért
OMBKE Emlékérmet vehetett át 2018-ban Bánhegyesi
Attila, Szent Borbála kitüntetésben részesült Orova István. A helyi szervezet tagjainak száma jelenleg 183 fő.
dezvényükön. Helyi szakemberekkel együttműködve segítettük felkelteni az érdeklődést
az Ózdi Helyi Szervezet újraszervezése iránt, számítva az
ózdi cégek társadalmi szerepvállalására. Nyugdíjas kollégák kezdeményezésére álltunk
a Gyártörténeti Gyűjtemény
Szabadtéri Ipari Skanzenjének
rendbetétele mellé, amelyhez
csatlakozott a VÉD-SZ Kft. hivatásos tűzoltó csapata is.
További cégek bevonásával az
idén sem marad el a folytatás.
Terveink között szerepel a klubnapokra külső előadók meghívása. Az idén huszonöt éves,
egyébként is népszerű Szent
Borbála szakestélyt a jubileumhoz méltón szeretnénk tovább
színesíteni.
Arra a kérdésre, hogy elnöki
időszakának első évére miként
tekint vissza, Cseh Ferenc elmondta, hogy szorosabbra fogták az OMBKE-n belül a társszakosztályokkal, valamint a
Vaskohászati Szakosztály társszervezeteivel a kapcsolatot, betekintést nyertek azok működésébe. Az egyesület új vezetésével, élén dr. Hatala Pállal,
a szakmai civil szervezet meg
újításán fáradoznak.
Szente Tünde

2019. május
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Az ózdi és diósgyőri
kohászati örökség
OMBKE-klubnap áprilisban
Érdekes előadásokat
hallgathattak meg a
résztvevők április 25-én
Dunaújvárosban, Ózd és
Diósgyőr ipari múltjáról,
a vas- és acélgyártás
fejlődéséről, a bányák és
gyárak körüli életről. A
két településen kialakult
ipari kultúra nem
szigetelődött el, hisz számos
szakember települt át a
dunaújvárosi gyárépítés
kezdetén városunkba.
Jöttek később is sokan, a
rendszerváltás környékén
megrendült acélipar
következtében. Talán ezért
is fontos ismernünk az
ózdi és diósgyőri kohászat
történetét.
Az első előadást Kelemen Kristóf történész-muzeológus tartotta „Az ózdi vaskohászat története a Rima korszakában” címmel.
Pontos évszámokkal emlékeztette hallgatóságát a tényre, miszerint iparszerű vasgyártás folyt
már az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc idejében is Ózd
környékén. Az 1800-as években a
vasgyártással foglalkozó iparosok
alapították a Rima-Murányvölgyi Vasmű Egyesületet. Külföldi tanulmányútra mentek vagyonos főurak és kohászathoz értő
szakemberek, Csehországban,
Stájerországban,
Belgiumban,
Angliában figyelték meg a kavaró-hengerlő acélgyártást. Megfelelő helyet keresve a leendő gyárnak, három völgy találkozásánál
Ózdot, az akkor még ismeretlen
falut választották 1846-ban. Kezdetekben száz munkás és néhány
tisztviselő dolgozott a gyárban.
Folyamatos fejlődésről számolnak be a korabeli dokumentumok. Megtorpanást a bécsi tőzsdekrach okozott 1873-ban, majd
egy fúzió hozott új lendületet,
amikor 1881-ben egy cégbe szer10

vezték az ózdi gyárat a salgótarjáni vasfinomítóval RimamuránySalgótarjáni Vasmű Rt. néven.
Életképes volt az új társaság, a
hazai nyersvas mintegy negyven
százalékát termelte az első világháborúig. A trianoni szerződés
miatt azonban elvesztette bányáit, érc nélkül maradt. Állami hadimegrendelésekkel használták
ki az üzemek kapacitásait a két
világháború között. Folytatódtak
a fejlesztések, 1929-ben 350 ezer
tonna nyersvasat és 500 ezer tonna acélt gyártottak, amelyből a
Balkánra és Olaszországba is exportáltak.

Színes társadalmi élet
Érdekesség, hogy Ózd ötvenezres
várossá fejlődött a kohászat
révén. Már 1856-ban külön iskola
épült a gyári kolónián, hangsúlyt
kapott a szakképzés. Európában
elsőként itt adtak át fedett úszómedencés fürdőt 1904-ben. Borsodnádasdon tiszti klub épült, de
működtek olvasóegyletek, dalárdák, tűzoltó zenekarok, sportkörök is. Fejlődtek a környékbeli
falvak is, új társadalmi réteg, „kétlaki” munkásság alakult ki. A kohászati kultúra szellemi öröksége
ma is jelen van Ózdon. A Rimakorszak az 1946-ban történt államosítással ért véget.

Diósgyőr fejlődése
A diósgyőri kohászat történéről
dr. Harcsik Béla kohómérnökmuzeológus beszélt. Előadásában, szakmája miatt is, nagyobb
hangsúlyt kaptak a mindenkori
technológiai fejlesztések. Megemlékezett Fazola Henrikről, aki
Würzburgban tanulta a kovácsmesterséget. Magyarországra huszonnyolc évesen jött, Barkóczy
Ferenc egri püspök hívására.
Több munkája között különleges
a vármegyeháza kovácsoltvas kapuja. Az ő gondolataiban születik
meg az a vasgyár, amelynek alapí-

Az 1870-ben felépült Nagyolvasztó

tó okiratát Mária Terézia írta alá
1770. július 28-án. Az első nagyolvasztó a mai Ómassán épült,
amely 1830-ig működött, majd
elbontották és a helyén iskola
épült. Az új kohót Újmassán Fazola Frigyes fia, Henrik építtette.
Ő már tudatos kohász, Selmecbányán tanult, sikerült kísérletei
során elérnie az angol minőséget. Víztározót építtetett a technológia támogatásához. Trianon
után a víztározóból, a Hámoritóból turisztikai látványosság lett.
Lendületet hozott a diósgyőri kohászat számára az 1860-ban indult hazai vasútépítés. Kincstári
földbirtokokon, Diósgyőr és Miskolc térségében jelölte ki a pénzügyminiszter 1868-ben a hazai
síngyártás helyét. Nagyolvasztó

épült 1870-ben, hengerde 1871ben, martinkohó 1879-ben.
A vertikum a Magyar Királyi
Állami Vasút Acélgyáraként működött, gépgyártással, szeggyárral, acélöntödével. Mindig is az
innováció volt az erőssége, elektroacélt gyártott már az 1910es évek elején, metallurgiai labort hozott létre. Hamar kinőtte
a százharminc hektárnyi területét, új gyárat építettek az első világháborúig. Ebben az időszakban 164 ezer tonna acélt gyártott 30 és 27 tonnás kemencékben, 23 tonnás öntödét üzemeltetett. Míg 1870-ben háromszáz fő
dolgozott a gyárban, addig a létszám 1890-ben már kétezer fő
volt, az első világháború végére
pedig elérte a tizenháromezer

Kohász dolgozók pihennek a miskolctapolcai Éjjeli Szanatóriumban

Munkavédelem
főt. Minden évben épültek lakóházak, 1887-ben már önálló óvoda, bölcsőde, iskola működött a
kolónián. Kertészet, tejcsarnok
segítette az ott lakók élelmezését,
1895-ben ezerfős munkáséttermet építettek. Fürdőket létesítettek, kórházat alapítottak, templomot is építettek a kolónián.
Fogyasztási szövetkezetet szerveztek a munkások és alkalmazottak a megfelelő minőségű
áruk beszerzéséért. Társpénztárt
is alapítottak, amely betegség,
halál esetén rendszeres jövedelemhez segítette a családokat.
Helyiérdekű villamos vasút épült
Diósgyőr és Miskolc között 19061907 között, hogy a munkások
könnyebben, gyaloglás nélkül jussanak el a munkahelyükre.

Szakmai vonatkozások
A kohászatban dolgozó hallgatóság számára érdekes szakmai
kérdésekre is rávilágított az előadó. Beszélt a tizenegyféle sínacél
gyártásáról, a Béke kohó megépítéséről, a tizenegy tonnás présállvány üzembe helyezéséről. Szólt
az 1956-ban indított első hazai kísérleti öntőműről, az ívkemencéről, az 1978-82-ben épített kombinált acélműről. Külön kitért a
nyolcvanas években telepített, japán, svéd, német kombinált acélgyártási technológiára, érdekes adatokat is említve a gyártott
mennyiségekről. Többek között
1977-ben egymillió tonna hengerelt hosszútermék és kovácsáru
készült Diósgyőrben. Az itt gyártott lövegeket nemcsak az első és
második világháborúban, hanem
még az iraki-iráni háborúban
is használták. A DIGÉP-ből saját tervezésű gépeket exportáltak
hatvan országba, eljutottak termékeikkel Ausztráliáig. Az előadó
néhány mondatban foglalta össze
a kilencvenes évek elején indult
többszörös privatizációt, és a
diósgyőri gyáróriás kiüresedését.
Megemlítette, hogy Diósgyőr történetét huszonegy kötetben adták közre, amelyből tizenhat a kohászatról szól. Történelmi klubja,
gyártörténeti emlékparkja, felsőhámori kohászati múzeuma őrzi
évszázadok ipari kultúrájának értékeit.
Kaszás Éva

Biztonsági hónap
a Nagyolvasztóműben
Programok sokasága a munkabiztonság fejlesztéséért
Május hónap folyamán a már
megszokott, hagyományos
programokkal és néhány
újdonsággal zajlanak a
biztonsági hónap programjai
a Nagyolvasztóműben.
Munkabiztonsággal, egészséggel
kapcsolatos plakátokat helyeztek
ki a szakemberek az üzemi területeken és meghirdették az üzemek közötti tisztasági versenyt is.
Minden üzemben sor kerül a hónap folyamán a kockázatelemzés
aktuális felülvizsgálatára a kérdéslista alapján, valamint minden
üzemnél egy kiválasztott munkakör teljes munkavédelmi és
tűzvédelmi, foglalkozás-egészségügyi szempontú dokumentációinak ellenőrzésére is.
Kiemelt téma idén a test
hevederzet helyes használatának
oktatása. A régi védőeszközök az
előírásnak megfelelően lecserélésre kerültek, és bár funkciójukat
tekintve ugyanarra valók, mint az
előző eszközök, de a használatukra vonatkozó oktatás mindig aktuális. Az oktatás első körben a
vezetőknek szól, az üzemvezetőktől az üzemmérnök kollégákkal
bezárólag. A cél, hogy minél több
irányító munkavállalót tudjanak
elérni a szakemberek, hiszen ők

azok, akik elrendelik, irányítják
és ellenőrzik a műveleteket, amelyek biztonságos elvégzéséhez
szükséges a védőeszköz - mondta
el Pász Zsuzsanna munkabiztonsági főmunkatárs. A műszakok
miatt három időpontban szervezték meg az oktatást. A létesítményi tűzoltóság, a katasztrófavédelem, valamint az üzemi mentőszolgálat részvételével május 9-én
gázömlést feltételező kiürítési
gyakorlatot szerveztek a központi irodaépületben. Lezajlott a tervezett negyedéves munkavédelmi szemle is a gyártómű vezetői,
valamint a munkavédelmi bizottság elnökének részvételével, ami
elsősorban a mű technológiai területeit érintette. Megközelítőleg
260 főt érint az emelőberendezést
kezelők és teherkötözők éves ismétlődő oktatása, amelyre (4 al-

A Lemezalakítóműben az idei év első negyedévében
egészségügyi ismeretterjesztő és elsősegélynyújtási
témakörökben előadás-sorozatot szerveztek minden
műszak számára – tájékoztatta lapunkat Pintér
Csaba, a profilüzem vezetője. A korábbi biztonsági
hónapok programjaihoz
hasonló előadásokon számos téma sorra került,
amelyek
mindegyike
fontos lehet egy olyan
vészhelyzetben, amikor
a mentők kiérkezéséig a
kollégák is megpróbálhatnak segítséget nyújtani balesetet szenvedett,
vagy rosszul lévő munkatársuknak. Kiss Krisztián, az üzemi mentőszolgálat
mentőtisztje és kollégái az előadások alkalmával
többek között beszéltek a sebellátás legfontosabb

kalommal) szintén sor került a
hónap folyamán. Vizsgával záruló tűzvédelmi szaktanfolyamot
is szerveztek az érintett munkakörökben dolgozók számára és
minden üzemben ellenőrzik a
szakemberek a munkahelyi tűzvédelmi táblákat is. A környezetvédelmi célellenőrzések keretében sor került a légszennyező pontforrások üzemnaplóinak
ellenőrzésére, a környezetvédelmi mérőhelyek, a munkahelyi szelektív gyűjtőhelyek, valamint a kárelhárítási raktárak ellenőrzésére is. Május 29-én ülésezik majd a munkavédelmi bizottság, az ülés egyúttal egy
konzultációs lehetőség is a gyárvezető és a munkavédelmi képviselők számára, az aktuális kérdések megbeszélésére.
Sz. I.

tudnivalóiról, a rosszullétek esetén követendő általános szabályokról, az égési sérülések ellátásáról, az
eszméletlen beteg körüli teendőkről, a stabil oldalfektetés fontosságáról. A
résztvevő munkavállalók
a komplex újraélesztési
folyamatot is gyakorolhatták a helyszínre vitt
oktatóbábu segítségével.
Az üzemi mentőszolgálat szakembere ezúttal
is jelezte, hogy igény esetén bármelyik dunaferres
munkahelyen
szívesen
tartanak kollégáival egy
ütt hasonló bemutatókat, hiszen nagyon fontos, hogy minél többen
szerezzék meg az életmentő elsősegélynyújtáshoz
szükséges ismereteket és ne féljenek segítséget
nyújtani, ha egy munkatársuk veszélyben van.
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Tudományfigyelő

Minden munkának van
monoton része

Tovább nőtt
a légkör széndioxidkoncentrációja

Pszichés terhelés az egyén számára
A gyakorikerdesek.
hu internetes oldalon a
szerkesztőknek arra a
felvetésére, hogy „Aktív
embernek az unalmas,
monoton munka egyenlő
a „halállal”?” – a válaszok
viszonyítási alapul
szolgálnak ahhoz, hogy
belegondoljunk saját
helyzetünkbe, ezzel
is támpontokat kapva
önmagunk meghatáro
zásához, illetve a szükséges
változtatásokhoz.
Íme, néhány olvasói válasz:
– Hát, azért nem. Csak nincs sok
ambíciója. Mondjuk én eddig bármilyen munkában, munkakörben megtaláltam, ami ösztönözzön. Ha kellett, akkor magammal
álltam versenyben, mindig volt,
ami motiváljon. Pedig dolgoztam gyárban, összeszerelő részen.
Ami ugyebár nem egy lélekemelő
munka.
– Én is gyűlölöm a monoton
munkát és a bezártságot is.
Nem is bírtam sokáig egyes
munkahelyeken. Meg kell találni
a legjobbakat.
– Minden munkának van ismétlődő, ezáltal monoton része.
– Gondolj úgy rá, hogy legalább pihensz munka közben.
Nekem is volt egy unalmas munkahelyem, mindig azt mondtam
rá, hogy legalább kipihenem az
otthoni fáradalmakat.
Mit ír a szakirodalom a jelenség kapcsán? A monotónia olyan
pszichés terhelés a munkavégzés során az egyén számára, amelyet a környezeti ingerek, valamint az egyszerű és ismétlődő feladatok miatt az egyhangúság jellemez. Csökkentésére ajánlják a
monotóniatűrés, valamint a koncentráció fejlesztését. Javasolt
módszer például a tevékenység
végzése közben a zenehallgatás.
Nem véletlen, hogy a
Mississippi deltájának környékén,
Virginia gyapotföldjein, Texasban
és Georgiában, a feketék számá12

ra létrehozott börtönökben, a fizikai munkavégzés közben létrejöttek a munkadalok. Ezeket kíséret
nélkül, gyakran ismétlődő refrénnel énekelték.
Egy brit és egy norvég egyetem kutatói olyan eszköz fejlesztésén dolgoznak, amelyik előre jelzi,
hogy a monoton munkát végzők
agya mikor kezd tompulni. A kísérlet során a kutatók azt tapasztalták, hogy a résztvevők egy idő
után többet hibáznak, mert agyuk
belefásul a monoton feladatba. A
kutatók fél perccel előre meg tudták jósolni, mikortól nő a hibaelkövetés valószínűsége. Végső céljuk figyelmeztetni az egyént arra,
hogy figyeljen jobban. Már léteznek drót nélküli, mobil és kön�nyű EEG-készülékek prototípusai, amelyek piacra is kerülhetnek
néhány év múlva.
S hogy mik számítanak egy felmérés szerint monoton munkáknak? Az alábbi felsorolásból kiderül: operátor, szakképzettséget
nem igénylő fizikai munka, bérszámfejtő, csomagoló, gépkezelő,
raktáros, árufeltöltő, gyártósori
összeszerelő, betanított munkás,
gépkezelő, könyvelő.
A legkevésbé stresszes foglalkozások listavezetője viszont egy
másik kutatás szerint, a magányos és általában monoton teendők miatt: a targoncavezető.
Dunaújvárosban anno a Dunai
Vasmű mellé telepített kön�nyűipari foglalkoztatók, így a
Fésűsfonoda, a Férfiruhagyár és a
Fehérneműgyár is bővelkedtek elsősorban az asszonyokra szabott,
monotonitás-tűrő képességet feltételező munkakörökben. Ezek
az üzemek ma már nem működnek, de ismerünk újabbakat, ahol
sok munkakörben sajnos nem lehet szó a kreativitás kibontakoztatásáról, változatos feladatokról.
A
munkavállalók
pszichés
terhelésének csökkentése érdeké
ben azonban különböző munkaszervezési intézkedésekkel sokat
tehet a munkáltató.
Szente Tünde

A feljegyzések 60 évvel ezelőtti kezdete óta a negyedik legnagyobb mértékben nőtt a széndioxid légköri koncentrációja
2018-ban az amerikai Nemzeti
Óceán-és Légkörkutató Hivatal
(NOAA) jelentése szerint.

„Egyértelműen nő az a széndioxid-mennyiség, ame
lyet kibocsátunk a légkörbe, miközben arról beszélünk mindenhol,
hogy hogyan csökkentsük a kibocsátást. Nem véletlen egybeesés, hogy az elmúlt négy évben
volt a legmagasabb a szén-dioxid-kibocsátás” – tette hozzá.
A szén-dioxid az öt elsődleges üvegházhatású gáz közül a
legfontosabb mind a légkörben
lévő mennyiségét, mind koncentrációjának növekedését illetően. Amikor 1958-ban először elemezték a Mauna Loa

a
szén-dioxid-koncentráció
2,87 ppm-mel nőtt: a 2018.

műszerei által gyűjtött mintákat,
a szén-dioxid-koncentráció az
iparosodás előtt 280 ppm-ről
35 ppm-mel nőtt. Az elmúlt
60 évben további 95 ppm volt

A hawaii Mauna Loa obszervatórium a világ legrégebbi olyan mérőállomása, amely
gyűjti, jegyzi és folyamatosan
elemzi a légkör változásával
kapcsolatos adatokat.
Az obszervatórium globális megfigyelő részlegének legújabb elemzése szerint tavaly

január elsején jegyzett 407,05

ppm értékről 409,92 ppm-re
2019. január elsejére.
(A ppm jelentése parts per
million, magyarul rész a millióban. Vagyis a legfrissebb adatok azt mutatják, hogy egymillió levegőmolekula között mintegy 410 szén-dioxid-molekula
található. – a szerk.)
„A legfrissebb mérési eredmény egyben azt is jelenti, hogy
az elmúlt négy évből háromban jegyezték fel a légköri széndioxid-koncentráció
legmagasabb szintű növekedését” –
mondta Pieter Tans, a NOAA
globális megfigyelő részlegének
kutatója.

a növekedés, és a szén-dioxid-koncentráció mára eléri a
410 ppm-et – olvasható a
NOAA közleményében.
Az elmúlt két évtizedben
a növekedés mértéke nagyjából szászor gyorsabb volt, mint
a korábbi természetes növekedések, mint az olyanok, amelyek az utolsó jégkorszak végén,
11 000-11 700 éve történtek.
– A szén-dioxid mai növekedése elsősorban az emberi tevékenységből fakad. Nem természeti okai vannak –hangoztatta
Pieter Tans.

Évente 2,5 milliárd dollár értékű
szemét az óceánokban

A világ számára a károsodott vagy elvesztett
erőforrások révén az óceánokban lévő műanyagszemét éves szinten 2,5 milliárd dollár (714 milliárd forint) veszteséget jelent.
A The Guardian online kiadásában megjelent írás szerint a halászterületeket, az
akvakultúrákat, a rekreációs tevékenységeket és a globális jólétet mind negatívan érinti a műanyagszennyezés, 1-5 százalékkal
csökkentve mindazon előnyöket, amelyeket
az óceán nyújt az embereknek.

Az eredetileg a Marine Pollution
Bulletin című folyóiratban publikált tanulmány szerzői arra a megállapításra ju-

tottak, hogy a tengeri ökoszisztéma értéke évi 2,5 milliárd dollárral kevesebb a
szennyezés miatt. Éves szinten nagyjából
8 millió tonna műanyagszemét kerül a világ óceánjaiba.
Az angliai Plymouth Marine Labor
atory kutatóintézetben dolgozó Nicola
Beaumont szerint az általa vezetett kutatás volt az első, amely az óceánokban
lévő műanyagszemét társadalmi és gazdasági hatásait vizsgálta.
„A számításaink jelentik az első lépést
a műanyagszemét hatásainak számszerűsítése felé” – jegyezte meg a szakember,

hozzátéve, hogy további kutatásokra van
szükség, ám már most meggyőződésük,
hogy az eredményeik jóval alábecsülik az
óceáni műanyag-szennyezettség globális
társadalomra gyakorolt hatását.
A kutatók azt is megállapították,
hogy a műanyagok – amelyek évtizedeken át, akár több mint 3 ezer kilométeres távot is megtéve képesek sodródni a vízben – új élőhelyeket teremtenek a baktériumok és algák számára.
Ezek a „kolóniák” pedig az invazív fajok
és a betegségek terjesztésének kockázatát hordozzák.

Átlátszó fából készülhetnek a jövő lakásai
Részben üveg, részben fa, az átlátszóságot kombinálják a szigetelőképességgel
a jövő építőanyagában. Főként ablakok és
napelemek kiváltására szánják.

Az új anyagot az Amerikai Kémiai
Társaság (ACS) orlandói kongresszusán

mutatták be. Az alkotók, a svéd Királyi
Technológiai Intézet munkatársai azt ígérik, hogy termékük öt éven belül piacra
kerülhet, és alkalmazni lehet a belsőépítészetben. A Lars Berglund vezette csapat
balsafából alakította ki az anyagot. Az átlátszósághoz kivonták belőle a lignint, és
módosították a nanoszkopikus szerkezetét, többek között akrilanyag hozzáadásá-

val, hogy csökkentsék a fényszórását. Ezen
felül természetes lebomlású polietilénglikolt (PEG) adtak hozzá, amely képes a
hőt elnyelni, majd újra kibocsátani, ezáltal sikerül állandó hőmérsékletet fenntartani egy épület belsejében.
A PEG ugyanis fázisváltó anyag, amely
26 C fokon olvad, és energiát halmoz fel.
Mindemellett sokkal inkább környezetbarátnak tűnik, mint az üveg, a cement
és a műanyag. Az is előnye, hogy alkotóelemei közül egyedül az akril nem természetes bomlású, de a tudósok szerint
ez helyettesíthető lehet biológiai eredetű
polimerrel.
(Forrás: MTI, theguardian.com, acs.org)
2019. május 13

sport

Továbbra is az
utánpótlásnevelésé a főszerep
Vért izzadtak a bennmaradásért a röplabdások
A Dunaferr SE férfi
röplabdacsapata alaposan
megfiatalított kerettel,
csupán egy felnőtt korú
játékossal vágott neki
a 2018/2019-es NB I-es
szezonnak.
Bár a fiatalok az egész időszakban nagyon keményen dolgoztak, sokan párhuzamosan több
korosztályban is szerepeltek.
Ezért sem meglepő, hogy a bajnokság végére majdnem elfogytak, végül a kiesés ellen vívtak
párharcot a Szolnokkal. Azonban kiélezett küzdelmet követően sikerült biztosítaniuk a
bennmaradást a legmagasabb
osztályban.
Tomanóczy Tibor vezetőedzővel ezt az időszakot foglaltuk össze,
de kitekintettünk az
egyre szélesedő utánpótlásban, valamint az
akadémián zajló munkára is.
– Év elején volt egy nagy
álmunk, a legjobb hat csapat
közé bekerülni, hogy a rájátszást a felsőházban kezdhessük
meg. Az új versenykiírás értelmében két hatos csoportot hoztak létre. Ahhoz, hogy ezt a célt
elérjük, a csoport 1-3. helyének
valamelyikén kellett volna végeznünk. Sajnos ez nem sikerült, az ellenfeleink alaposan beerősítettek, nagy játékosmozgás
volt szinte minden csapatnál a
nyár folyamán, „be tudtak vásárolni” a játékospiacról olyan
röplabdázókat, akik meghatározókká váltak csapataikban.
Mi viszont továbbra is azt a filozófiát követtük, követjük, hogy
olyan tehetséges magyar fiatalokat, saját nevelésű, a DSE
Röplabda Akadémián tanuló
sportolókat építsünk be a csapatba, akik a jövőben lehetnek
a magyar röplabdasport meghatározó személyiségei.
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A tavalyi szezonban elért eredményünk bátorított
fel bennünket, hogy merjünk
merészet álmodni, és bíztunk
benne, hogy elérhető lesz az a
helyezés, mint az előző években.
De a sport olyan, és ez benne a
szép, hogy ezt nem lehet előre
kiszámítani! Tele lettünk nehézségekkel, az eredmények sem
jöttek úgy, mint szerettük volna, s ez alaposan feladta a leckét
a játékosoknak, szakvezetőknek
egyaránt. Jöttek a pofonok, végül nem sikerült elérni a kitűzött célt. Az alsóházi rájátszásban a Győr elleni párharc ismét
kudarcot jelentett, még akkor is,
ha peches szériát fogtunk ki. A
Szolnok elleni kiesési rangadónak viszont már igazi tétje
volt. A dunaújvárosi röplabdázás jó híre, a tradíciók továbbvitele, a szakosztály hírneve és a szakmai munka becsülete volt
mérlegen! A csata végül a harmadik mérkőzésen dőlt el, zsúfolásig megtelt röplabdacsarnokban, ahol vért kellett izzadniuk a győzelemhez.
Összességében sikerként ér
tékelhető a bennmaradás, hi
szen a tizenhárom fős „felnőtt”

játékoskeretünket három serdülő, nyolc ifjúsági, egy junior és
egy felnőtt korú játékos alkotta.
Örömteli volt látni a folyamatos
fejlődést, a negatív eredmények
ellenére észrevehető volt a játékosokon, hogy stresszhelyzetben igazi csapatként harcoltak
a bennmaradásért egy nagyon
jól felkészített, erős Szolnok ellen. Pszichológiai szempontból
nagyon nehéz, tanulságos volt
ez a szezon. Nagyon sokat kell
még dolgoznunk, hogy a srácok
higgyenek magukban. Meg kell
érteniük, hogy mindenre képesek, mindenkit le lehet győzni!
Az NB I-ben játszani fizikailag
és szellemileg feszítettebb, koncentráltabb játékot jelent, mint
a korosztályos bajnokságokban,
de egyben hatalmas lehetőséget is, mert olyan játékosok ellen játszanak, akiktől tanulhatnak és akikről példát vehetnek.
Meg kell érteniük, hogy ezen a
szinten már nem férnek bele a
hibák.
Dunaújváros utánpótlásne
velő bázis. Az NBI-es csapatot a Dunaferr SE versenyezteti, míg az utánpótlás csapatainkat a DSE Röplabda Akadémia
Nonprofit Kft. működteti. Az

akadémia sok csapatot ölel
fel, az U11-től kezdődően az
U21-es korosztályig, gyakran korosztályonként két csapatot indítunk bajnokságonként. Utánpótlásunk a városi
és környékbeli iskolák diákjaiból tevődik össze, Sárbogárdtól
Baracsig.
Az U 11-es korosztály Dol
mán Viktor vezetésével jár versenyekre. Lányok és fiúk együtt
ütik a labdát a tornákon. Az
U13-as lánycsapatunkkal Johan
József, a fiúkkal Szűcs Ákos foglalkozik, akik már az OMB keretein belül, havi rendszerességgel
versenyeznek. U15 lány bajnokságban két csapatunk is érintett, Virág Mária irányításával
egy sárbogárdi lánycsoportunk
is létrejött, míg a másikat Johan
József trenírozza. Az U15-ös
fiúknál is hasonló a felosztás,
mint a lányoknál, két csapatunk versenyez a bajnokságban
Kövessy Balázs és Virág Mária
vezetésével. Bartal Gergely és
Kovács Zsolt az U17-es csapatainkért felelősek. Ettől a korosztálytól felfelé csak fiúcsoportjaink versenyeznek. Az U19-es
és U21-es korosztállyal pedig
Szabó Gábor és jómagam foglalkozunk. A baracsi
általános iskolában
Kelemen István irányítása alatt folyik a
munka. Pista bácsi a
toborzásokba óriási energiákat fektet,
amiben rengeteg rutinja van, és neve garancia a minőségi
munkavégzésre. Ebbe
a rendszerbe sikerült
bevonni
Gelencsér
Balázst januártól.
A TAO-nak kö
szön
hetően végre fel
tudtunk építeni egy
olyan rendszert, olyan
szakosztályt, amit a

Fotó: Ónodi Zoltán

sportág megérdemel. Erre nagyon büszkék vagyunk! Ezúton
is szeretném megköszönni, és
csak szuper latívuszokban beszélhetek az ISD DUNAFERR
Zrt.-ről, a cég lehetővé tette a
teljes keret, lehívását, amit a lehető leghatékonyabban szeretnénk felhasználni.
Ennek köszönhetően az idei
év elejétől az U17-es csapatainktól felfelé tudunk coach-ot
(mentális trénert) alkalmazni,
aki sokat foglalkozik a gyerekekkel. Ezt kiemelten hasznosnak
tartom, mivel sok nehézséggel
kell megküzdeniük sportolóinknak az év folyamán. A sérültjeinket is kezelni tudjuk. Sikerült
rehabilitációs készülékeket beszereznünk, valamint masszőröket is tudunk alkalmazni.
Meg kell említenünk még a
dunaújvárosi általános iskolákat, a Dunaújvárosi Szakképzési
Centrumot és tagiskoláit, a
Pannon Oktatási Központot és a
Széchenyi István Gimnáziumot,
akikkel kiváló partneri kapcsolatban vagyunk.
A jövőbeli terveink is a fejlődés irányába mutatnak. Sze
retnénk még tökéletesebbé tenni az edzésmunkát és a felkészülésünket. Igyekszünk új szakmai elképzeléseket meghonosítani, új lehetőségeket biztosítani
csapatainknak, edzőink tudását továbbképzésekkel bővíteni. A személyi állományt szintén bővítenénk, egy fizikai tréner alkalmazásával.
Az idei tapasztalatainkat átértékelve, az NB I-es csapatnál el kell gondolkodnunk azon,
hogy két-három rutinos játékossal erősítsük meg a felnőtt keretünket a biztos bennmaradás
érdekében. Ők nagy stabilitást
adhatnának, a hullámvölgyekben átlendítenék a csapatot, és
hozzátennének a csapat játékához, miközben segítenék a fiatalok fejlődését. Természetesen
ezt úgy tennénk, hogy a filozófiánk ne sérüljön, továbbra is
utánpótlásnevelő klub maradjunk, ahol a városi fiataloké a
főszerep.
Szóládi Zoltán

Jó iramú meccsen
gólzáporos győzelem
Hetet rúgtak az öregfiúk
Április utolsó szombatján
a Dunaferr Stadionban
játszotta le idei első
nagypályás mérkőzését
a Dunaújvárosi Kohász
Öregfiúk labdarúgócsapata. Az ellenfél a
már jól ismert Sióagárd
együttese volt.
A 2x40 perces, változatos, jó
iramú találkozón a hazai gárda 7-3 arányú sikert aratott. A
nem túl barátságos időjárásban lezajlott meccs kezdetén
a vendégek gyorsan vezetést
szereztek, majd bő negyedórai
játék után két gólra növelték
előnyüket. A Kohász az első
játékrész hajrájában szépített.
(1-2). A folytatásban a cserék
hatására remekül kontráztak a
hazaiak, és rövid idő alatt fordítottak az eredményen (3-2).
A szimpatikus vendégek nem
adták fel- és egyenlítettek (33). Innentől kezdve – noha

mindkét kapu előtt adódtak
gólhelyzetek – a Kohász kezdeményezett többet, és sok jó
egyéni teljesítménnyel 7-3-ra
legyőzte a sióagárdi old-boyok
együttesét.
A találkozó gólszerzői voltak: Dér Gábor, Kákonyi László,
Miklós Csaba, Miklós István és
Szekszárdi László.
A két csapat szakvezetői így
értékelték a mérkőzést:

Jakab Elek (D. Kohász):
– Ellenfelünk lendületesen
kezdett, aztán átvettük az irányítást, és fölényes győzelmet
arattunk.
Fábián Attila (Sióagárd):
– Az első játékrészben ráijesztettünk a hazaiakra, de elfogyott
az erőnk, elfáradtunk. A Kohász
megérdemelten nyerte meg a
gólzáporos derbit.
Csik János

Április 27-én Baján rendezték meg a 8. Hosszú Távú Sárkányhajó Magyar Bajnokságot. Összesen 28 csapat
nevezett a különböző kategóriában, még a határon túlról is érkezett sárkányhajó-legénység a versenyre.
A versenytáv 2, 4 illetve 8 km volt. Ezzel a versennyel az egyesületek megkezdik felkészülésüket
a 2019. évi EDBF Klub Legénység Európa-bajnokságra és az IDBF Nemzeti Világbajnokságra is.
A Dragon Steel SE sportolói sikeresen vették az évad második bajnoki megmérettetését, a Premier Open
kategóriában 2. helyezést szereztek. A csapat az U18-tól a Szenior C-ig, 16-76 éves korú versenyzőkből
állt össze a 8 km-es távon. Fő céljuk ezúttal a közös evezés gyakorlása volt versenyhelyzetben, hiszen
nemcsak a sevillai Klub Eb-re készülnek, hanem a csapatból 13-an válogatott kerettagok a Thaiföldi
Nemzeti vb-keretben is. A bajai verseny fontos kvalifikációs lépcső volt a további megmérettetéseken való
induláshoz.
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hírek

Fókuszban
a humánerőforrás

Tisztelt Munkavállalók!

Személyi
jövedelemadójuk
1%-át,

amennyiben erre még
lehetőségük van, kérjük,
ajánlják fel a

DUNAFERR
„Foglalkoztatásért”
Acélalapítvány
részére.

Ezzel mindenképpen
hasznos célt támogatnak
és segítik az Alapítvány
működését is.
Az alapítvány adószáma:

18482753-1-07
Elérhetőségek:
Telefonszám:
+36 (25) 581-072
2400 Dunaújváros,
Vasmű tér 1-3.

A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés által szervezett
szakmai szimpóziumok sorában
június 5-én kerül sor a következő rendezvényre, ezúttal HR témakörben. A rendezvény keretében többek között a vállalatok
előtt álló munkaerő-utánpótlási
kihívásokról, a munkaerő megtartásával kapcsolatos kérdésekről, a generációs problémák,
valamint az Ipar 4.0 munkaerőpiacra gyakorolt hatásairól is be-

szélnek majd a hallgatóságnak a
meghívott előadók. Az Egyesülés
célja, hogy tagvállalatok képviselői, vezető munkatársai részére
napi aktuális, valamint a közeljövőben a mindennapi gyakorlat részévé váló kihívásokból következő problémákra ráirányítsa
a figyelmet és lehetőség szerint
megoldásokat is kínáljon ezekre,
illetve konzultációs lehetőséget
biztosítson az egyes szakterületek elismert szakértőivel.

Tájékoztató
igazgatói kinevezésről
Az ISD DUNAFERR Zrt. cégvezetője, Evgeny Tankhilevich 2019.
május 1-jétől a biztonsági és védelmi igazgatói feladatok ellátásával Szilas Cecíliát bízta meg. A szakterületet érintő kérdésekben az
alábbi elérhetőségeken kereshetik az igazgató asszonyt:
Telefonszám: 38-80
E-mail: szilas.cecilia@isd-dunaferr.hu
Titkársági e-mail: primusz.hajnalka@isd-dunaferr.hu

E-mail:
info acelalapitvany.hu

Különleges
színházi
program
A Dunaferr Ifjúsági Szervezet
színházlátogatást
szervez 2019. szeptember 20-án 19 órai kezdettel
a ONCE/Egyszer... című
musicalre a Madách Színházba. A musical egy feledhetetlen történet arról,
hogy ne hagyjuk veszni álmainkat. A világsikerként
jegyzett, nagy érdeklődéssel várt darab különlegessége, hogy a szereplők
maguk alkotják a musical
zenekarát is, így komoly
hangszeres tudással is rendelkező színészeket láthat
majd a közönség a zenés
darabban.
A jegyek ára 5000
Ft (emelet közép) +
buszköltség
tagoknak
1500 Ft, nem tagoknak
2500 Ft. A programra a
jelentkezési határidő május 31.

Véradás

www.acelalapitvany.hu

Fontos információk
Üzemi mentők:

4-104

Mobiltelefonról:

06 (20) 883-4-104
Üzemi tűzoltóság:

4-410

Központi diszpécser:

13-11

Biztonsági Igazgatóság
diszpécserközpont:

26-07, 11-79
Tudakozó:

9

A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara április 24-én a duális képzést népszerűsítő, valamint a partnervállalatokat bemutató Anyagmérnöki és Vegyészmérnöki Duális
Workshopot rendezett a képzés iránt érdeklődő fiatalok számára. A rendezvényre nagy számban érkeztek az érdeklődők,
17 partnervállalat, köztük az ISD DUNAFERR Zrt. jelent meg kiállítóként, valamint a duális képzésben már részt vevő hallgatóktól is kérdezhettek a leendő diákok. A rendezvényen a vendégek
megismerkedhettek a karhoz kapcsolódó, duális képzőhelyként
működő partnervállalatok egy részével, az egyetemi oktatókkal,
valamint a szakterületekhez kötődő, interaktív bemutatókon is
részt vehettek.
(Forrás: uni-miskolc.hu)

A dunaújvárosi véradás
egyik fő bázisa hagyományosan az ISD DUNAFERR, ahol legközelebb június 6-án az ISD Powernél
(Főkapu) várják a véradókat
6,30-11 óráig. Június 13-án
az ISD Kokszolónál szerveznek véradást, 6,30-12
óráig. A szervezők kérik a
véradókat, hogy fényképes
igazolványt és tajkártyát vigyenek magukkal.
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