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A koronavírus-járvány hatásai  
az európai acéliparra
A COVID-19 járvány kitörése Európa- és világszerte vissza-
vetette az acélfogyasztást, valamint az általános gazdasági 
kilátásokat. Összefoglalónk, amely az Eurofer 2020-2021. 
évre vonatkozó gazdasági és acélpiaci kitekintése nyomán 
készült, betekintést enged a körülöttünk zajló gazdasági fo-
lyamatok hátterébe.

2. oldal

Minden berendezés sorra kerül
A Meleghengermű kikészítő üzemének lefejtő-daraboló-
során indult el az idén nyáron egy időszakra koncentrált 
nagyjavítások sora az ISD DUNAFERR Zrt. gyártóműveiben. 
Június 8-a és 12-e között kezdődött meg a munkálatok sora, 
augusztus 7-e és 18-a között folytatódik majd a kikészítő 
üzemben a karbantartás.

5. oldal

Nők a vasútnál
A Szállítómű vasútforgalmi üzemében megszokott dolog 
a hölgyek jelenléte. Többségük a sínek mentén dolgozik, 
mondhatni, olyan vasutasok, akik tehervonatokra szakosod-
tak. Emellett hétköznapi nők: pogácsát sütnek, bodzaször-
pöt készítenek, virágokat ültetnek, unokáznak, a műszak-
ban pedig „átdobják” a váltót a huszonegyesen…

6. oldal

Nyári fotópályázat
A korábbi évekhez hasonlóan magazinunk idén is meghirde-
ti hagyományos nyári fotópályázatát. Ezúttal olyan képeket 
várunk a dunaferres kollégáktól, amelyeken az acél látható 
természeti vagy épített környezetben, akár egy köztéri szo-
bor, egy épület vagy éppen egy vidámparki játék formájában. 
Fotóikat augusztus 10-éig küldhetik el szerkesztőségünk 
e-mail címére. 

16. oldal
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Aktuális

A COViD-19 járvány 
kitörése Európa- és 
világszerte visszavetette az 
acélfogyasztást, valamint 
az általános gazdasági 
kilátásokat.

Az egyes kormányok márciustól 
kezdődő lezárási intézkedései 
rendkívül súlyosan érintették a 
feldolgozóipart, illetve az acél-
felhasználó ipari ágazatokat. 
Különösen az autóiparra volt 
nagy hatással, amire más szek-
torokkal együtt már 2019 má-
sodik fele óta visszafogott fej-
lődés volt jellemző, az uniós 
feldolgozóipar hanyatlása, illet-
ve az Egyesült Államok és fő ke-
reskedelmi partnerei közötti ke-
reskedelmi háború elmélyülése, 
valamint a Brexittel kapcsola-
tos tartós bizonytalanság miatt. 
Ezek a tényezők együttesen já-
rultak hozzá az üzleti hangulat 
további romlásához, a beruhá-
zások megakadt növekedéséhez 
2019 folyamán, még a világjár-
vány kezdete előtt. 

Zuhanó acélfelhasználás
Az Unió látszólagos acélfel-
használása a 2019 III. negyed-
évben mért 1,6%-os csökke-
nést követően 10,8%-ot zuhant 
a IV. negyedévben, az előző év 
azonos időszakához képest. 
Ez éves szinten 5,3%-os visz-
szaesést jelent a teljes tavalyi 
évre vetítve, és ezzel az európai 
acélkereslet a leggyengébb 
teljesítményt produkálta 2012 
óta. Az acélkeresletre 2019 IV. 
negyedévében jellemző nega-
tív tendencia az elmúlt év má-
sodik felében az egyre erőtel-
jesebben gyengülő export és 
beruházások miatt tovább ha-
nyatló feldolgozóiparnak, illet-
ve az Egyesült Államok és főbb 
kereskedelmi partnerei között 
növekvő feszültségnek tudha-
tó be. 

A COVID-19 világjárvány 
megjelenése várhatóan drámai 
hatást gyakorol az egyébként is 
nehéz helyzetben lévő acélpiac-
ra, ami példátlan következmé-
nyekkel jár az iparág számára.

A kihasználatlan kapacitások, 
a munkaerő-csökkentések, a ter-
melés visszafogása már így is soha 
nem látott mértéket öltött, és 
egyelőre megjósolhatatlan, hogy 
a megszokott gazdasági aktivitás 
mikor fog teljes mértékben 
helyreállni. Feltételezhető, hogy 
a megszorításoknak és lezárá-
soknak a legtöbb tagállam részé-
ről előirányzott enyhítése a har-
madik negyedévtől kezdődően a 
termelés újraindítását eredmé-
nyezi szinte minden iparágban. 
Az előttünk álló időszakot mind-
azonáltal a gazdasági aktivitást 
érintő globális korlátozások fog-
ják meghatározni.

Uniós acélpiaci körkép
Az EU látszólagos acélfelhasz-
nálása az előző év azonos idő-
szakához viszonyított 10,8%-os 
esést követően 34,1 millió tonnát 
tett ki 2019 IV. negyedévében. A 
készletciklus még negatívabb ké-
pet fest, mint az azt megelőző 
két negyedévben, a végső acél-
felhasználás további visszaesése 
előtt. Ez tükrözte az acélfelhasz-
náló ágazatok romló üzleti kö-
rülményeit, miután a készletek a 
vártnál erőteljesebben megcsap-
pantak 2019 II. negyedévében. 

A tavalyi év során egyre sú-
lyosbodtak az Unió előtt álló ki-
hívások, amelyek még negatí-
vabb következményekkel jár-
nak a piaci viszonyokra nézve. 
Az acélkereslet folyamatos visz-
szaesése sorozatban a negye-
dik csökkenő időszakot jelentet-
te a belföldi kiszállítás tekinteté-
ben 2019 IV. negyedévében az 
előző év azonos időszakához vi-
szonyítva (-4%, a III. negyedéves 
-2,8%-os értéket követően).

A harmadik országokból 
származó import a III. negyed-
éves, csekély 1%-os csökkenést 
követően 24%-kal, 7,3 millió ton-
nára zuhant a IV. negyedévben, 
ami az EU acélszükségletének 
21,2%-át tette ki.

Az előző időszakhoz hason-
lóan a teljes behozatal alakulá-
sa továbbra is elfedte az egyes 
termékek szintjén jelentkező 
torzulásokat. Ez alapvetően a 
védintézkedési rendszer jelen-
legi szerkezetéből adódik, ami 
egyúttal a negyedéves kvótake-
ret maximális kihasználásáért 
indított rohamot is eredményez 
számos, az Unió piacára expor-
táló meghatározó szereplő, mint 
például Törökország és Kína ré-
széről. A COVID-19 járvány 
mértékét és lecsengését érintő 
jelenlegi bizonytalanság ellenére 
arra lehet számítani, hogy amint 
a normál piaci viszonyok ren-
deződnek és az acélkereslet is-
mét tartós importnyomást ered-
ményez, az lényegében az uniós 
acéltermelőket fogja sújtani. 

Noha a nagyfokú bizonyta-
lanság és a válság példátlan jel-
lege ebben az időszakban ne-
hezíti a megbízható előrejel-
zés készítését, a piaci körülmé-
nyek várhatóan nem javulnak 
még 2020 végére, sőt, 2021 ele-
jére sem. Sok fog múlni azon, 
meddig tartanak az acélfelhasz-
náló szektorokat érintő ipari le-
zárások, melyek eredményeként 
már szinte teljesen leálltak az új 
acélmegrendelések (a kínálati ol-
dalon) – bár látszanak már az 
újraindulás jelei az autóiparban 
és más ágazatokban is –, ahogy 
a kormányok azon képessége is 
meggyengült, hogy enyhítsék a 
világjárvány hatalmas gazdasági 
és társadalmi költségeit, amelyek 
a kereslet támogatása érdekében 
merülnek fel. 

Amennyiben a gazdaság visz-
szazökken a normális kerék-

vágásba, akkor is fennáll majd 
az összes lefelé mutató kocká-
zat, amely 2019-ben jelentősen 
gyengítette az acélfelhaszná-
ló ágazatokat és az acélkeresle-
tet – nevezetesen az importtor-
zulások, a folyamatos globális 
túlkapacitás, valamint a globá-
lis termelési ciklus gyengesége. 
A normál ipari tevékenység új-
raindítása a pandémia lecsengé-
sét követően nem jelenti majd 
a szokásos kibocsátási szintek-
hez való gyors visszatérést. A 
fogyasztói kereslet a járvány 
okozta jelentős társadalmi tor-
zulások következtében továbbra 
is visszafogott marad 2020-ban. 
Ennélfogva időbe telik majd, 
mire az ipari lezárások feloldása 
jelentős kibocsátás-növekedést 
eredményez. 

Az Unió acélfelhasználó 
ágazatai
A feldolgozóiparban az üzleti 
körülmények tovább romlottak 
2019 folyamán. Ez a csökkenő 
tendencia a tavalyi év második 
felében fel is gyorsult, különö-
sen az autóiparban, miközben 
az építőipar továbbra is felül-
múlta a többi fő acélfelhasználó 
ágazatot. Ennek eredményeként 
kifejezetten lelassult az acélfel-
használó ágazatok termelésnö-
vekedése. A teljes tavalyi évre 
vetítve minimális 0,2%-os csök-
kenést regisztráltak 2018-hoz, 
illetve a megelőző év 2,9%-os 
bővüléséhez képest. 

A COVID-19-hez kötődő 
ipari leállások drámai követ-
kezményei nem csak Európát 
érintik. Globális mértéket öl-
tött az ellátási láncok felbomlá-
sa, az alapanyag- és nyersanyag-
ellátás zavarai. Mindezeknek 
várhatóan példátlan kihatása 
lesz a kibocsátásra 2020 má-
sodik felében is. Ennek fényé-
ben 2021 első negyedévét meg-
előzően nem várható jelentős 
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fellendülés. Még a pandémia 
lecsengését követően is kül-
ső kockázatok vetnek majd ár-
nyékot az acélfelhasználó ipar-
ágakra, a következő évben is. 
Ez valószínűleg komolyan hát-
ráltatja majd a beruházásokat. 
A mértékét ugyanakkor nehéz 
előre jelezni. Sok múlik majd a 
járványtól független tényező-
kön is, amelyek már a vírus el-
terjedése előtt is jelen voltak. 
Pillanatnyilag nem lehet tisz-
tán látni, hogy a globális ke-
reskedelem alapjai javulnak-e 
– pedig ez alapvető fontossá-
gú lenne, figyelembe véve az 
Unió exportorientált ipari gaz-
daságainak nagymértékű kitett-
ségét a globális kereskedelem 
változásainak. 

Uniós gazdasági 
környezet
A világgazdasági kilátásokat je-
lentős mértékben befolyásolja 
a COVID-19. A járvány kitöré-
se alapvető gazdasági tevékeny-
ségek leállítását eredményezte, 
különösen a feldolgozóiparban 
és az autóiparban. Szinte biz-
tos, hogy mindez az Unió és 
más fejlett gazdaságok történe-
tének legsúlyosabb gazdasági 
visszaeséséhez vezet. A hanyat-

lás nagy valószínűséggel jóval 
nagyobb mértékű lesz, mint a 
pénzügyi válság okozta 2009-
2012-es „Nagy recesszió”.

Az IMF a legfrissebb, áp-
rilisban közzétett Gazdasági 
Kilátásokban példa nélküli, 
3%-os globális visszaesést 
prognosztizált, az Egyesült 
Államok gazdaságának 5,9%-
os, illetve az eurózóna 7,5%-os 
recessziója mellett, amit 2021-
ben bővülés követ majd. A kon-
tinensen a fertőzöttek számának 
növekedése, valamint a legtöbb 
európai országban érvényben 
lévő részleges vagy teljes lezárá-
si intézkedések révén az egész-
ségügyi krízishelyzet súlyos 
gazdasági következményekkel is 
jár, történelmi mélypont felé so-
dorva az Európai Uniót az első 
fél évben. Az Eurostat 2020 I. 
negyedévére vonatkozó előze-
tes adatai már 3,5%-os csökke-
nést mutatnak az előző időszak-
hoz képest. 

A számos országban érvény-
ben lévő távolságtartási intéz-
kedések kiterjesztésére és foko-
zására tekintettel a GDP 2020-
as növekedésére vonatkozó elő-
rejelzések jelentősen romlottak 
a korábban közzétett számok-
hoz képest. 

Bizonytalan 
foglalkoztatási helyzet
Rövid távon a COVID-19 válság 
óriási hatással van az acélipari 
foglalkoztatási helyzetre – több 
ezer ágazati dolgozó kényszerül 
csökkentett idejű munkavégzés-
re vagy ideiglenes elbocsátásra. 
Számos vállalat nagymértékben 
visszafogta már a termelését, 
vagy ezt tervezi. További visz-
szaesés várható elsősorban azon 
tagállamok kormányzati intéz-
kedései nyomán, amelyek (kevés 
kivétellel) ténylegesen leállítot-
ták az acéltermelést és az acél-
felhasználó ágazatok tevékeny-
ségét az autóiparral az élen, ami 
az acélipari létesítmények töme-
ges üresjáratát eredményezte. 
Az acélgyártás csak Németor-
szágban, illetve kisebb mérték-
ben Spanyolországban és Olasz-
országban indult újra április 
második felében. Eltart majd egy 
ideig, mire az új megrendelések 
nyomán új acélfelhasználás rea-
lizálódik.

A járvány kitörése az autó-
ipar csaknem teljes leállását 
eredményezte, ami a második 
legnagyobb acélfelhasználó ága-
zat. Ezzel párhuzamosan szin-
tén erős lassulás következett be 
az építőiparban is. Ezek nyomán 

az európai acélipar jelenleg még 
a 2008-2009-es pénzügyi válság 
idején regisztráltnál is alacsony 
kihasználtsági szinten műkö-
dik. A járványból eredő mun-
kanélküliség olyan mértékben 
visszaveti a középtávú keresle-
tet, hogy az várhatóan csak hó-
napokkal a lezárások feloldá-
sát követően lesz képes helyre-
állni. Ez szinte fenntarthatatlan 
helyzetbe sodorja az Unió acél-
iparát, ami a többi acélexportá-
ló régióval szembeni versenyké-
pességét fenyegeti. 

A COVID-19 járvány egy 
rövid távú, szimmetrikus gaz-
dasági sokkot jelent, aminek a 
drámai hatásai hozzáadódnak 
azokhoz a strukturális problé-
mákhoz, amelyek az acélipart 
eleve sújtották, már a jelenle-
gi válság kialakulása előtt is. A 
gazdasági tevékenységek, vala-
mint az állampolgárok szabad 
mozgásának korlátozása várha-
tóan csak a második negyedév 
végét követően kerül teljes felol-
dásra. Ez azt jelenti, hogy a szo-
kásos üzleti körülmények csak 
az év második felében állhatnak 
helyre – feltéve, hogy a vírusnak 
nem lesz második hulláma. Így 
2021 első negyedévétől kezdve 
pozitív impulzusok érhetnék a 
gazdasági aktivitást, illetve az 
acélfelhasználó ágazatokat.

Az Európai Unió gazdasá-
ga azonban még azt követően is 
különösen sebezhető lesz, hogy 
az üzleti környezet rendező-
dik, hiszen ki van téve a nem-
zetközi kereskedelem ingadozá-
sainak is. Az uniós gazdaságot 
2020 III. negyedévét követő-
en is számos kockázati tényező 
fenyegeti, mint például az USA 
kereskedelempolitikai intézke-
dései a partnereivel szemben, a 
megegyezés nélküli Brexit, illet-
ve a megcsappant belföldi végső 
fogyasztás.

Fordította: Szalai Dániel

(A fenti összefoglaló az EU-tag-
országok acéliparának és acél-
ipari vállalatainak szakmai ér-
dekképviseleti szervezete, az 
Eurofer 2020-2021. évre vonat-
kozó gazdasági és acélpiaci kite-
kintése nyomán készült.)
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ArCOk

Bármelyik üzemben 
járunk a Vasmű területén, 
fel-felbukkannak régi, 
megbecsült gépek, 
berendezések. Nem mai 
darab a lemezalakítómű 
egyik gépsora sem. 
Érdekelt, hogy egy 
fiatal mérnök hogyan 
érzi magát ebben a 
környezetben. Hiszen 
végül is, ahogy azt Angeli 
tamás, a lemezalakítómű 
gépész karbantartási 
művezetője mondta, napi 
nyolc óra munkával élete 
jó részét itt tölti.

Tamás 2019-ben a nemzetközi, 
több európai országban egy-
szerre zajló „Young Energy Eu-
rope” magyarországi képzésen 
első helyezést ért el egy pro-
jektmunkával, amelyet Szalai 
Dániellel közösen dolgoztak 
ki. Jutalomból ellátogathattak 
tavaly Hannoverbe, az ipari 
vásárra, majd Berlinben nem-
zetközi szakmai konferenci-
án vehettek részt. Lapunk ak-
kori, aktuális számában írtunk 
erről a témáról. Újabb pályá-

zati lehetőséget kínált a tavalyi 
év is. Ez alkalomból a Magyar 
Vas- és Acélipari Egyesülés 
díjazta második helyezéssel 
Angeli Tamás pályamunkáját, 
amelynek témája a Kagerer-
hasítósor termelékenységének 
és energiahatékonyságának 
növelése volt.

Kíváncsivá tett, mi készteti 
újabb és újabb ötletek végiggon-
dolására, majd mérnöki megol-
dások kidolgozására.

– Anyagmérnökként sze-
reztem diplomát a Duna új-
városi Főiskolán. Itt, a Lemez-
alakítóműben töltöttem gyakor-
noki programomat 2010-ben. 
Egy ideig Székesfehérvárról in-
gáztam nap mint nap.

Erre a mondatra őszin-
tén rácsodálkoztam, hiszen is-
mert Székesfehérvár ipari kör-
nyezete, számos lehetőséggel 
egy pályakezdő mérnöknek. 
Beszélgettünk erről, amelyet 
egy érdekes mondattal zárt:

– Az Alcoa-Köfém Kft.-nél 
írtam a szakdolgozatomat már 
több mint tíz éve, de azt a gyá-
rat sem mondanám nagyság-
rendekkel korszerűbbnek – 
az akkori állapotokat ismer-
ve –, mint a DUNAFERR-t. 
Bár javarészt az 1960-as évek-
ben telepített gépek működ-
nek a Lemezalakítóműben, 
de többször felújították vala-
mennyit, lecserélték a villa-
mos hajtásokat is. Nem gon-
dolnám elavult gyárnak a 
DUNAFERR-t. Bárcsak beru-
házásokon, fejlesztéseken dol-
gozhatnánk, de a folyamatos 
kihívások, új megoldások is ér-
dekesek. Szeretek itt dolgozni 
– hangsúlyozza.

– Nagyon jól felkészült szak-
emberek vannak itt, házon be-
lül. Rengeteget tanulok a kollé-
gáimtól. Láttam és látom a fej-
lődési lehetőséget. A problémák 

azért vannak, hogy megoldjuk 
azokat. Nem élek meg kudarc-
nak semmit. Ha nem úgy si-
kerül valami, ahogy elképzel-
tem, akkor is tanulok az eset-
ből – foglalta össze kreativitásá-
nak alapjait, majd hozzátette: – 
Folyamatosan képzem magam, 
megszereztem a gépészmérnöki 
diplomát, mellette hidraulika és 
pneumatika, valamint energeti-
kai területeken szereztem isme-
reteket. Most a gépészmérnö-
ki mesterképzésre készülök. Az 
előbbiekhez és ehhez is szüksé-
gem van a feleségem támogatá-
sára, aki a hátteret adja – és már 
családjáról beszélt. Eddig is ba-
rátságos arckifejezése mosoly-
gósra vált.

– A feleségem is a 
DUNAFERR-ben dolgozik. Két 
kislányunk boldogítja a min-
dennapjainkat, öt- és három-
évesek. Ideköt már a családom 
is, Kulcson építkezünk – je-
gyezte meg, majd a szabadidő-
ről szólva a gyerekekkel közös 
programokról, utazásokról, ki-
rándulásokról mesélt.

Törekvő életszemlélet-
tel megalapozott, harmonikus 
minden napok rajzolódtak ki 
mondataiból. Lelkesedéssel be-
szélt mérnöki pályájáról. Szak-
mai élményei közül kiemelte 
a berlini fagylaltgyárat, amely 
energetikailag teljesen önellátó. 
Napi munkájában is az energe-
tika áll érdeklődése középpont-
jában. Bármiről is beszélgettünk 
munkájával kapcsolatban, elő-
kerültek a munkatársak is:

– Sok jó szakembert ismer-
hettem meg a munkám során, 
értékes szakmai kapcsolato-
kat építhettem ki. Legközelebbi 
kollégámtól, Bodor Sándor cso-
portvezetőtől is rengeteget ta-
nultam, aki már több mint 
negyven éve dolgozik itt. Nem 
gondolnám magam különöseb-
ben sikeresnek, inkább szeren-
csésnek, hogy ilyen családi hát-
terem van, és hogy ilyen em-
berekkel dolgozhatok együtt. 
Érdekelnek a kihívások, törek-
szem a szakmai tudásom maxi-
mális kihasználására.                   

                                                                
Kaszás Éva

Innováció a gyári 
mindennapokban

 kIhíVáSOk éS MEgOlDáSOk

Az Angeli család egy tavaly nyári sümegi kiránduláson
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Aktuális

A Meleghengermű 
kikészítő üzemének lefejtő-
darabolósorán indult az 
idén nyáron egy időszakra 
koncentrált nagyjavítások 
sora az isD DuNAFErr Zrt. 
gyártóműveiben.

A melegen hengerelt nyerste-
kercsek táblalemezekké történő 
darabolását és kötegelését vég-
ző gépsoron június 8-a és 12-e 
között kezdődött meg a nagy-
javítási munkálatok sora. Mint 
azt Németh Zoltán üzemvezető 

elmondta, az idő-
szak kiválasztását 
főként a szűkös 
saját karbantar-
tói létszám, illet-
ve a Gyártó Egy-

ség mechanika- és lakatosüzem 
szakembereinek rendelkezés-
re állása határozta meg, ugyanis 
a saját meleghengerműs kollé-
gák mellett elsősorban ők vet-
tek részt a fontosabb javítási 
munkálatokban. Ebben az idő-
szakban a BR90-es egyengetőn 
számos munkafolyamatot elvé-
geztek. Megtörtént többek kö-
zött a tám- és munkahenger-
garnitúra cseréje, az átvezető 
asztalok csúszófelületeinek fel-
újítása, a hajtómű és a kenő-
anyag-rendszer ellenőrzése, 

valamint egyéb gépészeti alkat-
részek, például kardánok, nyí-
róreteszek, csatolófejek szükség 
szerinti cseréje is. 

A kettős továbbító szakaszon 
a Meleghengermű saját gépész 
szakemberei végezték a javítá-
si munkálatokat. Megtörtént a 
húzóhenger-garnitúra cseréje, 
valamint két hidraulikus hen-
gert is cseréltek. A hajtáslánc és 
a kardánok revíziója mellett au-
gusztusban sorra kerül az áll-
ványzat és az asztal ellenőrzése, 
beállítása is. 

A nagyjavítási munkálatok 
következő időszaka augusz-
tus 7-e és 18-a között zajlik 
majd az üzemben. Ekkorra ter-
vezik a szükséges javításokat a 
beadórészen, az előegyengető-
nél, a BR140-es egyengetőnél, 
a szélező berendezésnél a len-
gőollónál, a csoportos hajtás-
részen, az adagszámozónál, a 
rakásolóknál és a szállítóaszta-
loknál is.

Minden területen külső vál-
lalkozások is dolgoznak majd a 
meleghengerműs gépészek és a 
Gyártó Egység üzemeinek szak-
emberei mellett, többek kö-
zött a Gyárépszer Zrt., a BIS 
Hungary Kft., a Dunapentvill 
Kft., és a KGYV Kapton Kft.

Sz. I.

Nagyjavítás a kikészítő üzemben
 MINDEN bERENDEZéS SORRA kERül

A BR 90-es egyengetőgép teljes körű  
nagyjavítása megtörtént júniusban

A beadórészen többek között a tekercsbuktató hidraulika rendszerének 
szükséges javításait is elvégzik

Táblalemezraktár – csomagoló terület: itt kapják meg  
a táblalemezkötegek a vízálló papírcsomagolást

Az elvezető görgősor keresztkötöző állomásán történik  
a táblalemezkötegek pántolása, azonosítása, jelölése
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Üde zöld kertben, egy 
árnyékoló alatt megterített 
asztalnál nőkkel 
beszélgettünk az élet 
dolgairól. 

Dunaújvárosban aligha szo-
katlan, hogy a tál sajtos pogá-
csa körüli társaság majd min-
den tagja a DUNAFERR-hez 
kötődik. A hölgyek többsége 
a Szállítóműnél, sínek mentén 
dolgozik. Mondhatni, vasuta-
sok, akik tehervonatokra sza-
kosodtak. Emellett hétköznapi 
nők: pogácsát sütnek, bodza-
szörpöt készítenek, virágo-
kat ültetnek, unokáznak, a 
műszakban pedig „átdobják” a 
váltót a huszonegyesen…

Az „elérhetetlen” 
munkakörök
A Szállítómű vasútforgalmi 
üze mének vezetője, Pintér Ákos 

annak idején ko-
csi rendező ként 
kezdett a MÁV-
nál, majd sor-
ra egymás után 
jöttek az előrelé-

pést hozó munkakörök. Édes-
apja mozdonyvezető volt, ő 
ajánlotta neki a vasutat. Leg-
utóbbi munkája kapcsolódott a 
DUNAFERR-hez. Tetszett neki 
a jövőkép, amivel két éve áthív-
ták a vállalathoz:

– Gondoltam, megér egy 
próbát, érdekeltek a kihívások. 
Feladatom a gyár vasúti forgal-
mának működtetése – mutat-
ja be röviden a munkáját. –  A 
létszámunk körülbelül százhar-
minc fő, közülük harmincöt-
negyven a nő. A jogszabályi ren-
delkezések értelmében számos 
feladatot nem lehet hölgyekre 
bízni, a fizikai megterhelés mi-
att. Nem lehetnek például jár-

műkapcsolók, tolatásvezetők. 
A mi szervezetünkben váltó-
kezelő és programkezelő mun-
kakörben dolgoznak nők. A 
MÁV-nál is hölgy a váltókeze-
lők többsége. Összességében 
kevesebb a mozgástere a höl-
gyeknek a vasútnál, de talál-
koztam már női szolgálattevő-
vel és állomásfőnökkel is életem 
során, de még ők sem állhatnak 
be tolatni például, még a vasúti 
szakvizsgájukkal együtt sem, ha 
a helyzet úgy kívánná – magya-
rázza. Megtudom, hogy nem le-
hetnek mozdonyvezetők sem a 
nők, csak HÉV nagyságú, kö-
tött pályán mozgó járműveket 
vezethetnek, és huszonöt kiló 
a súlyhatár, amit emelhetnek, 
mozgathatnak. Kitérünk a nők 
problémáira, anyaszerepükre, 
családi „nyűgeikre”:

– A férfiaknak is fontos a 
család, ugyanúgy ott vannak ne-

kik is a gyerekek, a problémáik-
kal együtt. Hasonlóan tudunk 
a nőkkel együtt dolgozni, mint 
a férfiakkal. Nem érzékelek kü-
lönbséget – szögezi le az üzem-
vezető, majd sorolja, melyik 
munkahelyeken találkozhatok a 
kolléganőivel. 

hölgyek váltókezelő 
szerepben
Az üzemvezető 
irodájával szem-
ben, néhány 
vágá nyon túl 
emelkedik a 720-
as pályaudvar 
tornya. Fiatalos női hang uta-
sítja hangszórón át a mozdony-
vezetőket. Simigla Henriett 
váltókezelő áll a terepasztalhoz 
hasonló pult mellett. Megmu-
tatja a tíz vágány sematikus raj-
zát, a gombokkal irányítható 
váltókkal:

Nők a vasútnál
 VONZó A MűSZAkbEOSZTáS A SZállíTóMűbEN
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– Nem pultból dolgozók, 
gyakran ránézek a vágányokra a 
toronyból, hogy élőben lássam, 
ki, hol mozog. Folyamatosan 
három mozdony dolgozik, mű-
szakonként százötven-kétszáz 
váltót állítok. Napi egy-két éles 
helyzet azért előfordul – beszél 
a munkájáról. Hogy egy fiatal nő 
miért választja a vasutat, ráadá-
sul gyári környezeteben?

– Igazából azt sem tud-
tam, mi jelent a vasúti mun-
ka. Az utcán láttam sorompót, 
és ennyi ismeretem volt körül-
belül a témáról. Gazdasági in-
formatikus technikusként vé-
geztem, de sajnos hiányzik a 
nyelvtudás. Varrónőként dol-
goztam, teljesítménybérezés-
sel, sok nő között. Láttam, 
hogy mennyi szabadideje van 
a páromnak a tizenkettő-hu-
szonnégy órás műszakbeosz-
tás mellett.  Indult egy vál-

tókezelői tanfolyam, jelent-
keztem. Kicsit „retrós” han-
gulatú a gyár, de változatos a 
munkám, minden nap más. 
Nincs teljesítménykényszer és 
a pénz is jobb a varrodainál. 
Rendesek a fiúk, a munkán túl 
más témáink vannak, én pél-
dául szeretem a sportot, a fo-

cit. Nem volt gond a beillesz-
kedéssel. Még nincs gyerme-
künk, így az éjszakás műszak 
sem probléma számomra – 
győz meg döntéséről. Elnézem 
vékony alkatát, lábán a bakan-
csot, és felemlegetem a tele-
ket, a kánikulai napokat, a csak 
kézzel „átdobható” váltókkal:

– Még a tél is elviselhe-
tő, csak az esőt nem szeretem 
– mondja, és én szinte érzem 
a bakancsa cuppogását. A gyá-
ri vonatozásról folytatjuk a szót.

– Alapból kíváncsi voltam, 
hogy miért és hová mennek a 
szerelvények. Váltókezelőként 
is szerettem volna tudni, meny-
nyi idő alatt érnek egyik hely-
ről a másikra. Megmutattak 
mindent a fiúk, a buktatókat is 
– mosolyog, és már jövőkép-
ről beszél röviden, miszerint 
a DUNAFERR megbízhatóbb 
munkahely bármely varrodá-
nál. Azt már férfi kollégája teszi 
hozzá, hogy a vasút „félkatonai” 
szervezet, utasításokkal dolgoz-
nak. Kimondva-kimondatlanul, 
azért ott van bennem a kérdés: 
egy nő szolgálattevőként vajon 
hogyan utasít férfiakat?

Mezei Anikó, 
a műszak má-
sik váltókezelő-
je vasutas csa-
lád ban nőtt fel, 
érettségi után 
jegy vizsgáló tanfolyamot vég-
zett a MÁV-nál:

– Apukám szólt, hogy van 
ide felvétel. Vonzott a műszak-
beosztás, ezért jöttem be ti-
zennégy éve váltókezelőnek. 
Az eredeti szakmám reklám-

marketing ügyintéző. Munka 
mellett jártam főiskolára, lo-
gisztikai menedzser szakra, 
majd elvégeztem a kéz- és láb-
ápoló tanfolyamot is – fog-
lalja össze korábbi ambícióit. 
– Nagyjából azért volt fogal-
mam a váltókezelők munkájá-
ról. Fenn, a toronyban agyilag 
fárad el az ember, míg lent, a 
vágányok között inkább fizika-
ilag. Nem érezni rögtön a vál-
tó átdobásával járó fáradtsá-
got, évek alatt kopnak meg az 
ízületek…

Firtatom, hogy miért is ma-
radt meg a vasútnál. Egyenesen 
megmondja, hogy nem egysze-
rű nőként ennyi férfi között dol-
gozni, de érdekli a vasút. Ezért 
is tanult:

– Nincs két egyforma mű-
szak, változatos, ahogyan vágá-
nyokról vágányokra „pako lász-
szuk” a vonatokat. 

Szakmai előrelépési lehe-
tőségekről beszélgetünk, ami-
nek a végén az áll, hogy a 
DUNAFERR-ben napjaink-
ban a szolgálattevők csak fér-
fiak. Régebben akadt közöttük 
nő is…

Elcsendesedett  
a „huszonegyes”
Eleven nyüzsgés él emlékeim-
ben a 721-es pályaudvarról. 
Jártam ott régebben nőnapon, 
térdig érő, friss hóban. A pihe-
nő ablakában ott sorakoztak a 
váltókezelők virágcsokrai. Ta-
vasszal apró fóliasátorban pap-
rika- és paradicsompalánták 
nevelkedtek. Most is gyönyö-
rű virágok emelkednek   a vágá-
nyok szürkesége fölé, de csen-
des, néptelen a pihenő.

Palotai Lászlóné, Olga 1985 
óta dolgozik a gyárban:

– Vendéglátós 
az eredeti szak-
mám. Édesanyám 
hozott be a 
gyárba, ő a 720-as 
épületében dol-
gozott. Váltótisztítóként kezd-
tem, az egész gyárat bejártam, a 
Kokszolótól a Hengerművekig. 
Annak idején a Vasmű volt a 
legbiztosabb munkahely, jó volt 

(Folytatás a 8. oldalon.)
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a csapat, a közösség. Manapság 
egyre kevesebben vagyunk, és 
egyre több a munka. Nem vol-
tam biztos benne, hogy meg 
tudom tanulni ezt a területet, 
mégis elég hamar belejöttem. 
A munkánkhoz alap a szakmai 
vizsga, amit háromévenként 
meg kell ismételnünk. Közben 
is minden évben van változás, 
és azokból vizsgázni kell. Ha bu-
kunk, pótvizsgát kell tennünk. 
Addig nem vehetjük fel a mun-
kát, amíg nem sikerül. Ez a ré-
sze stresszes, megterhelő. Hogy 
miért maradtam? Ez a munka-
hely család mellett is jó, a sza-
badnapok miatt –mondja, majd 
vonatokról, utazásról folytatjuk 
a szót:

– Minden gyerekkel men-
tünk egy kört, hogy megtudják, 
mi a vasút. Most az unokákkal 
vonatozunk. Dolgozni is be-
hoztam a fiamat, tolatásveze-
tőnek. Abban a munkakörben 
sok a kötelező vizsga – jegy-
zi meg.

Fűrészné Borsi Zsuzsanna, a 
műszak másik váltókezelője kap-
csolódik a beszélgetésünkhöz:

– Én egyszer 
hoztam el a 
lányomat vona-
tozásra. Mond-
tam neki, jól néz-
ze meg, hogy 
mást válasz-

szon. Szakács lett. Annak ide-
jén, 1983-ban, tizennyolc éve-
sen jöttem ki az Igazgatóságra, 
munka után érdeklődni. A vas-
úthoz vettek fel, itt ragadtam. 
A családi élet szempontjából ez 
egy biztos munkahely, sok sza-
badnappal. Összetartó csapat-
ban kezdtem, segítőkész fiúk 
között, bár régebben nagyobb 
volt köztünk az egymás iránti 
türelem. A gyes után is vállalha-
tó volt a munkabeosztás, még az 
éjszakázással együtt is. Ami ne-
héz, az a tél. Fagyosak, jegesek a 
vágányok, a váltók, havat is kell 
lapátolni. Másrészt ott a köte-
lező vizsga. Idén decemberben 
indul az oktatás, majd január-
ban és februárban vizsgázunk. 

Pár évem van hátra a nyugdíjig, 
talán ez lesz az utolsó.

gyárkapun belül és kívül
Ma már számítógépen kísérik a 
vasúti kocsikat, a sínek melletti 
irodákból.

Hadnagy Lászlóné, Mária 
szállítási programkezelő a ke-
reskedelemből jött a vasúthoz 
tizenöt éve:

– Elvesztet-
tem a munká-
mat, itt útőrként 
kezdtem. Kívül-
álló em berek 
számára ez egy 
zárt világ. Elképzelni sem tud-
tam, de a gyár tényleg egy „vá-
ros a városban”. Jól alakult min-
den, ma már nem mennék visz-
sza. Rájöttem, hogy más is 
létezik, mint a kereskedelem. A 
feladatom a kocsikövető rend-
szer működtetése. Attól kezd-
ve, hogy belép a vasúti kocsi 
a gyár területére, követni kell 
egészen addig, amíg elhagyja 
azt. Tudnunk kell, hogy ha ra-
kott a vagon, akkor hol és mi-
kor ürül  ki, ha pedig üres, ak-
kor hol, mikor, mit raknak bele. 
Tulajdonképpen inkább keres-
kedelmi, mint forgalmi jellegű 
ez a munka. Emellett mérjük a 
belső kocsikat is, biciklivel me-

gyek a 721-es pályaudvarra mér-
ni. Kedvelem a munkámat, szí-
vesen csinálom. Kapcsolatokat 
tartok, értesítéseket közvetí-
tek, utánajárok egy-egy prob-
lémának. Korábban valameny-
nyi gyárrészlegben megfordul-
tam aláíratni, igazoltatni az el-
számolásainkat, megismertem 
a gyárat. Többnyire férfiakkal 
dolgozunk, akik segítőkészek, 
rendesek – mondja, majd hoz-
záteszi: az első év volt nehéz, de 
lassan belejött…

A gyárkapukon kívül, a du-
naújvárosi vasútállomás régi ka-
szárnyaépületében levő irodá-
ban figyelik szállítóműs kolléga-
nők a DUNAFERR-hez érkező, 
illetve az onnan kilépő kocsikat.

Torma Zoltánné, Márti szál-
lítmányátvevő 1988-ban került 
a Vasmű szállítóművéhez:

– Apám moz-
donyvezető volt, 
a férjem is az. 
Apu unszolásá-
ra jöttem be a 
Vasműbe, előtte 
a férfi ruhagyár-

ban dolgoztam, mint férfiszabó. 
Több munkahelyen megfordul-
tam a Szállítóműn belül, min-
denhol szerettem. Voltak vasúti 
vizsgáim, szerettem a 720-ason 
is dolgozni. A lábunk alatt, a ta-

lajon éreztük, hogy rakott ko-
csi jön, vagy üres. Néhány éve 
az Acélalapítványhoz kerültem, 
majd az erőgépjavítóban kárpi-
tosként, raktárosként folytathat-
tam a munkát. Sokat tanultam, 
segítettek a férfi munkatársaim. 
Ide tavaly szeptemberben jöhet-
tem, vállalva az újabb tanulást. 
Nem kell kimennem a vágányok 
közé, itt „fejben” dolgozunk a vo-
natokkal. Számítógépen rögzít-
jük a DUNAFERR felé érkező, il-
letve a gyárból induló kocsikat. 
Halljuk a pályaudvar és a vona-
tok jellegzetes zajait, de ez már 
más. Örülök, hogy több helyen 
dolgoztam a Szállítóműn belül, 
több dolgot megtanultam, több 
embert megismertem. Nem 
bántam meg az utolsó, nyug-
díj előtti váltást sem – mondja, 
majd régi időkről beszélgetünk, 
hajnali indulásokról, még alvó 
gyerek öltöztetéséről, házépítés-
ről, véget nem érő, tennivalók-
kal tele napokról. Azt már csak 
magamban gondolom végig, 
több mint harminc évet töltött 
műszakban, tehervagonok, vá-
gányok, váltók, mozdonyok kö-
zött, és egy pillanat alatt váltjuk 
a beszélgetésünket női témákra. 
Mintha az élet egy időben több 
vágányon futna…

Kaszás Éva

(Folytatás a 7. oldalról.)

Nők a vasútnál
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Az isD kokszoló kft. vezetése 
évek óta elkötelezett  
a környezetvédelem,  
a jó minőségű termék  
és az energiahatékony 
gyártás mellett. 

Ennek érdekében vezette be és mű-
ködteti az ISO 9001, ISO 14001 
és ISO 50001 szabványokra épü-
lő minőség-, energia- és környe-
zetközpontú irányítási rendszert, 
melynek hatékonyságát a DNV GL 
évente ellenőrzi annak érdekében, 
hogy a szabványok követelményei-
nek való megfelelés esetén erről ta-
núsítványt állítson ki.

Az idei évben 2020. június 8-9. 
között került sor az energiairányí-
tási rendszer (EIR) új szabványra 
való átállási és első periodikus au-
ditjára, illetve a minőség (MIR)- 
és környezetközpontú irányítási 
rendszer (KIR) második periodi-
kus felülvizsgálatára. A felülvizs-
gálatokat a DNV GL hat szakem-
bere végezte, a járványhelyzet mi-
att távaudit formájában.

Ezzel a módszerrel elsősor-
ban dokumentumok átvizsgálá-
sa zajlott, ezért jövőre a folyama-
tok helyszíni megfigyelésén lesz a 
hangsúly.

Az EIR-audit fókuszában a 
szervezet és környezet szab-
ványpont állt, de ezen kívül az 
auditorok nagy hangsúlyt fektet-
tek az új szabványra való átállás el-
lenőrzésére is. Az új EIR-szabvány 
– a 2015-ben kiadott MIR- és KIR-
szabványokhoz hasonlóan – első-
sorban szemléletbeli változáson 
esett át. Többek között nagyobb 
hangsúlyt kapott benne a veze-
tői szerepvállalás, a kockázatok 
és lehetőségek azonosítása, vala-
mint az energiagazdálkodási telje-
sítmény folyamatos javítása. Ezért 
e két szabvány felülvizsgálatai so-
rán szerzett tapasztalatokat fel 
tudtuk használni az átállás során. 
De figyelembe kellett venni, hogy 
új fogalmak is bekerültek az ISO 
50001 szabványba, illetve egyes 
szabványpontok új előírásokkal 
bővültek vagy részletesebb köve-

telményeket fogalmaztak meg a 
szabványalkotók.

Az energiairányítási rendszer 
új szabvány szerinti átdolgozása jól 
sikerült, mert a felülvizsgálat során 
egy enyhe nemmegfelelőséget, öt 
észrevételt és egy fejlesztési javas-
latot dokumentáltak az auditorok 
több kiemelkedő elem mellett. 
Ilyenek voltak például:
– a kézikönyvben részletesen 

bemutatott környezet, 
–  az érdekelt felek és elvárásai-

nak felsorolása,
–  a folyamatok és kölcsönha-

tásuk jó grafikus ábrázolása 
és egyben az adott folyama-
tot szabályozó eljárásleírások 
hozzárendelése,

– részletes, magyarázatokkal 
kiegészített adatgyűjtési terv, 
mely magában foglalja az 
egyes jelentős energiafelhasz-
nálási területekhez kapcsolt 
lényeges változókat és állandó 
tényezőket.

A MIR-KIR felülvizsgálata során 
az auditorok a környezetvédel-

mi teljesítés nyomon követését és 
a vizsgálatok dokumentálását he-
lyezték a középpontba, ugyanak-
kor az irányítási rendszerek egyéb 
elemeit is áttekintették. A záró 
értekezleten mindössze egy fej-
lesztési javaslatot említettek az 
auditorok, illetve néhány terüle-
tet pozitívan értékeltek. Megálla-
pították többek között, hogy 
– a környezetvédelmi teljesít-

mény-kiértékelés dokumen-
táció átfogó elemzéseket tar-
talmaz,

– a jogi megfelelés kiértékelés 
minden hatályos, vonatkozó 
jogszabályt érint,

– a mérőeszközök vizsgálatai 
tervezettek, a jegyzőkönyvek 
archiváltak,

– az emelőgép-felülvizsgálatok 
során feltárt hibák javítása 
dokumentáltan történik.

Az auditorok megállapítása sze-
rint a három irányítási rendszer 
működése hatékony, kielégíti a 
vonatkozó szabványok követel-
ményeit, ezért a tanúsítványok 
továbbra is érvényben marad-
nak. A munka azonban nem áll 
meg, törekszünk az integrált irá-
nyítási rendszer hatékonyságát 
fokozni, melynek egyik forrá-
sa lehet az auditon dokumentált 
fejlesztési lehetőségek megfon-
tolása. 

Szilágyi Árpádné

A koronavírus-járvány miatt ki-
hirdetett veszélyhelyzet elmúltá-
val június 25-én szervezett több 
hónap után először újra közösségi 
programot az OMBKE Vaskohá-
szati Szakosztályának dunaújvá-
rosi helyi szervezete. Június 25-én 
délután az immár hagyományos-
nak tekinthető közös munkára, az 
ipari skanzen rendbetételre vár-
ták a tagságot. A lelkes önkénte-
seknek a létesítményi tűzoltóság 
tűzoltói is segítettek a környe-
zetszépítésben. A maroknyi csa-
pat több zsáknyi szemetet szedett 
össze, illetve nekiláttak megtisz-
títani az elvadult növényzettől a 
DUNAFERR főbejárata mellet-
ti erdős területen kiállított ipa-
ri műemlék-gépek környezetét is. 
Köszönet a munkájukért!

Ismét sikeres auditon  
van túl a Kokszoló

 hATékONy AZ IRáNyíTáSI RENDSZEREk MűkÖDéSE

Önkéntesek dolgoztak a szabadtéri gyűjteménynél
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Aktuális

Legfőbb, általános  
vezérigazgató-helyettes szervezete
Gallai Gábor
Óhegyi Róbert

Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság 
Rapi Melinda
Szarkáné Ficsúr Szilvia
Gyárfás Henrietta

RMS és HR Igazgatóság
Szecs Csaba Zsolt
Kanyó Gábor Györgyné
Slihoczki Anita
Mészáros István
Horváth Gábor

Biztonsági és Védelmi Igazgatóság
Pálfi László
Stossek Tamás
Kurucz Zoltán

IT Igazgatóság
Sörösné Kolonics Erzsébet Gabriella
Kardos László

PRM Igazgatóság
Varga Attila
Paulik Éva
Matos Róbert
Simonné Simon Margit
Vasinka Géza

Értékesítési Igazgatóság
Józan Katalin
Pocsai László

Minőségügyi Főosztály
Éberhardt Zoltán
Lódriné Somogyi Orsolya
Varga Péter László
Nagy Róbert
Varga János
Szenczi Péter
Huszkáné Zelinka Mária
Vánk Judit

Karbantartási Igazgatóság
Csík Imre
Kocsis Lajos László
Szőcs Attila
Simon Zoltán
Kovács Gábor
Tarjányi Csaba
Alföldi József
Gévai Vilmos
Szabadi László
Juhász László
Kemenes Ferenc
Sári József
Annus Éva

25 éves folyamatos dunaferres 
munkaviszonnyal rendelkező  

kollégáink a 2020. évben
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Nagyolvasztómű
Vincze János
Kiss Csaba
Kovács János
Szombath István
Kis József
Varjas Attila
Raabné Tamás Eszter Etelka
Kálmán Attila
Grőb János
Bocsi László
Schneider Tamás
Sándor József
Sarvajcz Tímea
Kövér István
Sárosi Tibor
Szabó József
Tringer Rezső Nándor

Acélmű
Solymosi Krisztián
Sárosi Gábor
Juhász Norbert
Máté János Zsolt
Kovács Sándor
Horváth Tibor
Gertner Csaba
Puzsik Lajos
Renyák István
Németh László
Papp László Ferenc
Pintér Edina
Lack Tibor
Németh Tamás
Osváth József
Föcze Mihály
Szabó János
Németh János
Szalai Zoltán

Meleghengermű
Lizom Péter
Fekete Gábor
Vass Sándor
Nagy Zoltán
Balázsik Tibor

Héring Zoltán
Pomóthy Béla
Fekete Zoltán
Veres-Kovács Helga
Kemeléné Halasi Mónika
Skordai József
Jiling Krisztián
Koós Béla
Supola László Csaba
Darab Zsolt
Tompai Sándor
Kórusz Sándor
Szemere Csaba
Szalai Sándor
Bartkó Krisztián
Grosch Attila
Bereczki Józsefné
László Miklós
Király Zsolt
Sipos Csaba
Kajtár István
Heltai József Imre

Hideghengermű
Bodó Mariann Erzsébet
Perjési Viktória
Petrás Edina
Géró Norbert
Horváth Antal
Vincze József Sándor
Németh Zoltán
Nyeső Tamás
Márton Krisztián
Kuti Béla
Fekete István
Beles Attila
Pelikán Mihály
Czinkóczi Tamás
Bereczki József Tamás
Garbacz Lajos Tibor

Lemezalakítómű
Ács József
Németh Gábor
Balogh Sándor

Szállítómű
Vajda László
Gulyás Zoltán Pál
Horváth Zoltán
Lovász János
Szunyogh Hajnalka
Kisari Zsolt
Bibel Ferenc
Kovács Miklós
Tóth János Imre
Csimár Csaba László

ISD Kokszoló Kft.
Tóth Tamás
Balláné Földes Éva Mária
Szabó János Tibor
Vadász Attiláné
Lovasi József
Tokai Lajos
Érsek Erika
Nagy István
Kulcsár Péter
Biró Zsolt
Gaják Ede
Kaszás Tünde
Tokai Attila
Jónás Árpád
Mezei Norbert
Lőcsei Zoltán
Rózsa Sándor
Szabó János
Pettermann Zoltán

ISD Power Kft.
Bucsek Attila
Szerencse Tibor
Kiss Tibor
Szalai Tibor
Kész László
Kardos Károly György
Nagy Norbert
Feith Zoltán

Vámügynökség Kft.
Iványiné Keresztes Réka

Az ISD DUNAFERR vállalatcsoport vezetése ezúton is megköszöni 
 a 25 éves, folyamatos munkaviszonnyal rendelkező kollégáink vállalat iránt tanúsított hűségét. 

Az elismeréshez mindenkinek gratulálunk, 
munkájukhoz további sok sikert és jó egészséget kívánunk!

112020. július
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különleges, többfunkciós 
falfesték-adalékot 
fejlesztett ki a liverpooli 
Egyetem Dmitry schukin 
professzor által vezetett 
kutatócsoportja. 

Az új anyag képes hőszabályo-
zásra és energiamegtakarításra, 
csökkenti a szén-dioxid-kibo-
csátást, és a titánium-dioxid 
nanorészecskék fotokatalitikus 
hatása útján „felfalja” a szennye-
ző anyagokat. 

Az erről szóló tanulmány az 
Európai Unió kutatási és innová-
ciós folyóiratában, a Horizonban 
jelent meg ez év elején. 

– Az ENERPAINT nevű pro-
jekt keretében kifejlesztett fes-
ték egyfajta szigetelőanyag-
ként használható, hogy növel-
jék az öreg házak energiahaté-
konyságát anélkül, hogy óriá-

si összegeket költenének rájuk. 
Napközben a festék összegyűj-
ti a radiátorok által és az embe-
rek által kibocsátott hőt, és éj-
szaka kibocsátja, amikor csök-
ken a hőmérséklet – mondta el 
Schukin professzor. 

– Nagyon egyszerűen műkö-
dik a dolog. A festék- és bevo-
natgyártóknak megvannak a sa-
ját termékeik, mi csak egy kis 
adalékanyagot biztosítunk hoz-
zájuk, amely a festék 5 száza-
lékát teszi ki. Ezek az adalék-
anyagok úgynevezett fázisváltó 
anyagok (PCMs), mint a paraf-
finok, a sóhidrátok és a zsírsa-
vak, amelyeket egy nanométer 
méretű védőkapszulába zártak, 
amely javítja a hőátadást. 

A fázisváltó anyagok nagy 
mennyiségű hőenergia tárolá-
sára képesek és változtatják ál-
lapotukat szilárdról folyékony-

ra vagy fordítva anélkül, hogy 
megváltozna a hőmérsékle-
tük. A festékekhez sóhidrátokat 
használtunk alacsony költsé-
gük és nagyon magas térfogatú 
energiatárolási sűrűségük miatt.  

Az európai városok felében az 
éves energiafelhasználás mintegy 
fele az épületek fűtésére és hűté-
sére megy el. A szénfelhasználás 
csökkentésére irányuló erőfeszí-
tések ellenére a fűtés és hűtés 75 
százaléka fosszilis fűtőanyagok-
ból származik, és csak 19 száza-
lék megújuló energiákból – olvas-
ható a tanulmányban.

A felhasznált anyagok az ame-
rikai élelmiszer- és gyógyszerbiz-
tonsági hivatal engedélyével ren-
delkeznek, de az európai gyógy-
szerügynökségével még nem. 

G. L.
(Forrás:  

horizon-magazine.eu, MTI)

A számítások szerint 
évente nagyjából négy-
tizenkét millió tonna 
műanyag szemét ömlik 
az óceánokba, főként a 
folyókból. 

Gyakran lehet olvasni a víz 
színén úszó szeméttömegről,  
az on  ban a tudomány képviselői 
szerint ez a látható réteg mind-
össze az egy százalékát képvi-
seli a tengerekben rejlő hulla-
déknak, a többi 99 százalékról 
nem tudni, merre lehet. Szin-
te biztosra veszik, hogy a sze-
mét bizonyos része a tenge-
ri élőlények gyomrába jutott, 
de a nagyobb része valószínű-
leg összetört és egyszerűen el-
süllyedt.

Szennyeződéscsökkentő 
festékkel készült Federico 
Massa környezetszennyezés 
elleni harc témájú, 
monumentális freskója 
Rómában, a Via del porto 
Fluvialen 

hőszabályozás 
falfestékkel

 A SZENNyEZő ANyAgOkAT IS FElFAlJA AZ úJ FESTékADAlék 

Tovább fokozódott a szennyezés
 IJESZTő MéRTékű A MIkROSZEMCSék kONCENTRáCIóJA

Több millió tonna szemét kerül évente az óceánokba, ami súlyosan veszélyezteti a vízi élővilágot
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köZÉrDEkű iNFOrMáCiók

A Munka Törvénykönyve 
alapján kiadott pénzügymi-
niszteri rendelet határozza 
meg minden évben a munka-
szüneti napok körüli munka-
rendet. A rendelet alapján az 
idei év második felében au-
gusztus 21. péntek és decem-
ber 24. csütörtök lesz pihenő-
nap. Ez azt jelenti, hogy két 
négynapos hosszú hétvégére 
számíthatunk még idén. Eze-

ket a pihenőnapokat augusz-
tus 29-én és december 12-én 
kell ledolgozni, ez a két szom-
bati nap munkanap lesz. A 
nemzeti ünnepek közül októ-
ber 23. péntekre esik, így ott 
háromnapos hosszú hétvégét 
kapunk, míg Mindenszentek 
napja, november 1. vasárnap, 
így azon a hétvégén nem ke-
rül sor munkanap-áthelye-
zésre.

Tisztelt 
pénztártagjaink!

Az Igazgatótanács a 2020/13. 
számú (2020.05.11.) határo-
zatában úgy döntött, hogy a 
veszélyhelyzet során a sze-
mély- és vagyonegyesítő szer-
vezetek működésére vonat-
kozó eltérő rendelkezésekről 
szóló 102/2020. (IV.10.) kor-
mányrendelet által biztosított 
jogkörével élve, a 2019. évi 
beszámoló elfogadásáról és az 
üzleti jelentésről az Ellenőrző 
Bizottság támogató vélemé-
nyének ismeretében írásbeli 
határozattal dönt.   

A pénztár Igazgatótanácsa 
2020/19. sz. (2020.06.06.) és 
2020/20. sz. (2020.06.06.) 
határozataival elfogadta a 
2019. évi beszámolót és üzle-
ti jelentést. 

A veszélyhelyzet 2020. jú-
nius 18. napjával megszűnt, 

az innen számított 90 na-
pon belül a nyugdíjpénztár-
nak rendkívüli küldöttköz-
gyűlést kell összehívnia. Az 
Igazgatótanács fenti határ-
időn belül a küldöttközgyű-
lés elé terjeszti a 2019. évi 
beszámolót és üzleti jelen-
tést. A rendkívüli küldött-
közgyűlés időpontjáról kül-
dötteinket meghívó küldésé-
vel tájékoztatjuk augusztus 
hónapban.

Pénztártagjaink honlapun-
kon (www.gyongyhaznyp.hu/
Rólunk/Pénztár adatai, mu-
tatók) megtekinthetik a 2019. 
évről készült beszámolót és 
hozamokat. 

Gyöngyház 
Önkéntes  Nyugdíjpénztár

A műanyag mikroszemcsék 
minden eddiginél nagyobb kon-
centrációját mérték a Földközi-
tenger fenekéről vett mintáiban 
– derül ki a Science tudományos 
lap portálján a Manchesteri 
Egyetem kutatói által idén ápri-
lisban közzétett tanulmányból. 
A kutatócsoport Olaszország 
közelében, Korzika és Szardínia 
közötti területről származó üle-
dékmintákat használt fel a kuta-
táshoz. A minták között akadt 
olyan, melyben négyzetmé-
terenként akár 1,9 millió mű-
anyagdarabkát is találtak. A da-
rabok között ruházati vagy más 
szintetikus textíliák szálai, vala-
mint az évek során széttörede-
ző nagyobb tárgyak apró darab-
kái voltak.

A kutatók az eredmények 
alapján úgy vélik, a műanyag 
mikroszemcsék – vagyis az egy 
milliméternél kisebb darabkák 
– a tengerfenék egyes helyein 

koncentrálódnak, a mélytenge-
ri áramlatok szállítják őket oda. 

„Az áramlatok építik az úgy-
nevezett uszadékrétegeket, gon-
doljunk csak a víz alatti dűnék-
re, melyek akár több tíz kilométer 
hosszúak és több száz méter ma-
gasak is lehetnek, a Föld legna-
gyobb üledékhalmai között van-
nak. Döntően igen finom iszapból 
állnak, ezért sejtettük, hogy talá-
lunk bennük mikroszemcséket” 
– mondta Ian Kane, a nemzetkö-
zi kutatócsoport vezetője.

A tudósok szerint a világ szá-
mos más helyén működnek ha-
sonló áramlatok a mélyben, te-
hát amit találtak, nem különle-
gesség. Ugyanakkor aggasztó-
nak találták, hogy ugyanezek az 
áramlatok szállítják az oxigént 
és a tápanyagokat is a tenger-
mélyi élővilágnak.

G. L.
(Forrás:  

sciencemag.org, MTI)

Munkaszüneti napok  
az év második felében
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MuNkAsZOCiOlóGiA

Ki lesz a győztes  
a munkaversenyben? 

 TElJESíTMéNyNÖVEkEDéS, AVAgy TElJESíTMéNy-VISSZATARTáS

„Nem kell annyira sietni a 
feladatok elvégzésével, mert 
akkor rád teszik a legtöbb 
terhet, és nekünk is többet 
kell dolgoznunk. Az asztalon 
mindig legyen elegendő akta, 
hogy látszódjon, mennyi a 
munkád!” Efféle intelmekkel 
látják el néha a tapasztalt 
kollégák az újonnan érkező 
munkavállalókat. 

Nagyot fordult a világ, amió-
ta Frederic W. Taylor tudomá-
nyos munka- és üzemszerve-
zési elképzeléseit Henry Ford 
bevezette detroiti autógyárában 
1913-ban. Az időben ugorva, 
Alekszej Grigorjevics Sztahanov 
1935. augusztus 30-áról 31-ére 
virradóra, egy hatórás műszak-
ban 102 tonna szenet fejtett le 5 
óra és 45 perc alatt, ami a norma 

1457 százalékának felelt meg. 
(Megjegyzendő, hogy a keze alá 
dolgoztak és egyesek szerint egy 
új szénfejtési eljárásnak is kö-
szönhették a rekordot.)

Később az egész Szovjet unió-
ra, illetve a kommunista orszá-
gokra kiterjedő sztahanovista 
mozgalom célja az volt, hogy ne 
csak egyesek érjenek el  rekord-
eredményeket, hanem általános 
emelkedés következzen. Cél volt 
a szocialista munkaverseny létre-
hozása, a munka ésszerűbb meg-
szervezése, a teljesítmény fokozá-
sa, a gépek teljesebb kihasználá-
sa és a fejlettebb munkamódsze-
rek átadása is. 

Kornai János közgazdász sze-
rint az állandósult hiány, a terv-
től való elmaradások, a rugalmat-
lan központi tervezés miatt, az 
államszocialista rendszerek gaz-

dasági működőképességének 
fenntartásához szükség volt egy 
rugalmas elem beépítésére. Ezért 
volt szüksége a gazdaságirányí-
tásnak a sokszor politikai célokat 
hangoztató mozgósításra, a külön-
böző munkaversenyekre, termelé-
si kampányokra, vagy a kommu-
nista szombatokra, gyakorlatilag a 
hétvégi ingyenmunkára is. 

Miután a szocialista brigád-
moz galom sem járt a kívánt ered-
ménnyel, nem maradt más, mint 
az érdekeltség korábbiaknál is 
markánsabb biztosítása és a telje-
sítményelv bátrabb érvényesítése. 
A kisvállalkozások egyik formá-
ja lett a gazdasági munkaközös-
ség (GMK), amelynek létrehozá-
sát 1982. január 1-jei hatállyal en-
gedélyezte a Minisztertanács. 

Sajátos változatai voltak a vál-
lalati gazdasági munkaközös-

ségek, a VGM-ek, amelyek bel-
ső vállalkozásokként, munka-
csoportokként működtek, va-
lós teljesítmény elérésében ér-
dekeltté téve tagjaikat. Bár 
tevékenységüket főmunkaidőn 
kívül végezték, főmunkaidőben 
készítették elő a VGM-es műsza-
kot, miközben a vállalat géppark-
ját is igénybe vették. Ezek a kis-
kapukat is kihasználó társulások 
jelentős haszonra tettek szert. 
Az országban 1985-ben már 10 
ezer GMK és 20 ezer VGM mű-
ködött. Mint önálló társasá-
gi forma, 2000 júniusától meg-
szűnt létezni. Az ezekben dol-
gozók később hamar és könnyen 
eligazodtak a piacgazdaság 
viszonyai között. 

Ezeknél is az volt a cél, hogy 
növekedjék a gazdálkodás ru-
galmassága és a felmerülő szük-
ségleteket mind gyorsabban és 
magasabb színvonalon lehes-
sen kielégíteni. Valójában arról 
szólt a történet, hogy hogyan le-
het a szocialista rendszer tabu-
it kikerülni, és nem volt semmi 
közük a piacgazdaság szerves 
fejlődéséhez.

Szente Tünde

Ordo est anima rerum. 
rend a lelke mindennek 
– tartja a mondás, 
amely nem képezi vita 
tárgyát, társadalmilag 
elfogadott. Azon viszont 
elgondolkodhatunk, hogy 
vajon az egyikünknek miért 
sikerül, a másiknak miért 
is nem, a rendre vonatkozó 
szabályokat magáévá tenni. 

Neveltetés, belső igény, külső 
nyomás kérdése? Ha szép szóval 
nem megy, hiányát szankcionál-
ni kell, és akkor megy?

A bennünket körülvevő ren-
detlenség elvonja a figyelmün-
ket, arról nem is szólva, hogy 
balesetek forrása lehet. A ren-
detlenség arról is árulkod-
hat, hogy a munka világában, 
a munkahelyünkön nem talál-

juk a helyünket. Végső soron, 
az sem mindegy, hogy rontja a 
megítélésünket. 

Szakemberek szerint a ren-
dezett, tiszta környezet segíti a 
gondolkodást és a koncentráci-
ót, de csak akkor, ha valamilyen 
szabályrendszerhez vagy társa-
dalmi normához igazodunk. A 
rendetlenség ezzel szemben a 
kreatív gondolkodást serkenti. 
Ha tehát egy nagyobb koncent-
rációt igénylő feladatunk van, 
pakoljunk össze az íróasztalun-
kon, de ha valami új dolgot kell 
kitalálnunk, nem szempont a 
katonás rend körülöttünk.

Az elektronikus dokumentu-
mokra is vonatkoznak a rend-
rakási szabályok. Tartsuk meg 
azokat, amikre választ várunk, 
amikkel dolgozunk, amire szük-
ségünk van. Minden olyan leve-

let, dokumentumot, ami nem 
esik ezen kategóriákba, töröl-
jük, archiváljuk, mentsük ki egy 
külső adathordozóra.

A belső rend visszatükrö-
ződik a külső rendben, így aki-
nek rend van a fejében és a lel-
kében, az a környezetében is ké-
pes rendet tartani. Polcz Alaine 
pszichológus megkülönbözte-
ti a formai és a lényegi rendet. 
Az utóbbi az, amikor a tárgyak 
elhelyezése a felhasználás és a 
cselekvés célját szolgálja, ahol 
minden kézre áll. Ugyanakkor 
ennek a lényegi rendnek általá-
ban igyekszünk formát is adni, 
így a praktikum és a harmoni-
kus elrendezés egymást kiegé-
szítve hozza létre azt a környe-
zetet, amelyben jól érezzük ma-
gunkat és jó érzéssel tudunk 
dolgozni. Amikor nagyon dol-

gozunk valamin és a tárgyak 
használatban vannak, formai 
rendetlenség lehet, ám ez nem 
utal semmiféle lelki problémá-
ra, hiszen céljaink megvalósítá-
sa érdekében áll fenn az átme-
neti rendetlenség. 

A fizika elkülöníti a rende-
zett vagy rendezetlen állapoto-
kat. A kezdetit, amikor minden-
nek megvan a maga helye, min-
den a helyén van, hívjuk rende-
zettnek és amikor mindenféle 
dolog mindenfelé szét van szó-
ródva, az rendezetlen. A spon-
tán folyamatokban csökken a 
rendszer rendezettsége, nő a 
rendszer rendezetlensége. A fi-
zikában a rendezetlenség mér-
téke, amellyel a rendszer rende-
zetlenségét mérik, számszerűsí-
tik, az entrópia. 

A munkahelyen tartott rend-
nek nagy jelentősége van, meg-
léte nagyobb szervezettséget és 
nagyobb munkateljesítményt 
eredményez. 

Sz. T.

Rend a lelke mindennek! 
 JAVíTJA A gONDOlkODáST éS A kONCENTRáCIóT
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Egyenes út vezetett  
a birkózószőnyegre

 AZ ANyATEJJEl JÖTT A SpORT SZERETETE

ifjabb tombor istván neve 
mára fogalom lett  
a dunaújvárosi 
birkózásban, de országosan 
is nagy elismertségnek 
örvend. Nem is csoda, 
hiszen édesapja, nagyapja, 
nagybátyja nyomdokaiba 
lépve szinte észrevétlenül 
szeretett bele ebbe a 
csodálatos sportágba.

– Vérbeli sportos családba 
születtem. A fiúk közül szinte 
mindenki birkózott, vagy kézi-
labdázott, míg a lányok általá-
ban táncoltak – mondja. – Az 
anyatejjel szívtuk magunkba a 
sport szeretetét.

Pedig eleinte István mindent 
megtett, hogy elkerülje a „végze-
tét”. Eleinte tornászként gyako-
rolt, de ahogy édesapját követ-

te az edzésekre, egyre több időt 
töltött a birkózóteremben. Végül 
már ott játszott, aztán az időse-
bekkel is együtt edzett, s egyszer 
csak azt vette észre, hogy birkózó-
ként gondolkodik. Ez nem is cso-
da, hiszen addigra már az édesapja 
lett az edzője.

Sportsikerei sem marad-
tak el.

– Középiskolásként a váloga-
tottba is behívtak, sőt világver-
senyekre is kijutottam. Aztán 
döntenem kellett, hogy merre 
tovább, és én a sportot válasz-
tottam. Így kerültem Szegedre, 
a Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolára, ahol végül testneve-
lő-rekreáció szakon végeztem.

– Melyek voltak a legnagyobb 
sikerei?

– A korosztályos válogatot-
tak között bárhol versenyez-
tünk, mindenhonnan hoztam 
haza valamilyen színű „vasat” 
– mondja mosolyogva. – De 
mégsem egy érem, hanem egy 
verseny maradt meg bennem. 
Óriási élmény volt Budapesten, 
az ifjúsági világbajnokságon 
szerepelni. Bár itt nem sikerült 
kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tanom, de hazai környezetben 

versenyezni felemelő érzés volt. 
Szintén hatalmas élmény volt, 
amikor már felnőttként az NB 
II-es csapatbajnokságban sike-
rült bronzérmet szereznünk, és 
ez elegendőnek bizonyult ah-
hoz, hogy feljussunk az NB I-be. 
Ez a csapat valóban Csapat volt, 
egymásért küzdöttünk, fiatalok, 
idősebbek, de még edzők is bir-

kóztak, hogy elérjük az áhított 
célunkat.

– És egyéniben?
– Míg a tanárképzőn ta-

nultam, a Szegedi Birkózó 
Egyletben birkóztam, nagyon 
komoly versenyzőkkel, edzők-
kel együtt. Büszke voltam, hogy 
köztük lehetek. Láttam nagy baj-
nokokat versenyezni, felkészülni, 
sokat tanultam tőlük, mellettük. 
Nem mellékesen együtt birkóz-
hattam Majoross Istvánnal, vagy 
Deák Bárdos Mihállyal, akikkel 
egy csapatot alkotva bejutottunk 
a BEK-döntőbe is (Ez olyan mér-
tékű siker, mint a labdarúgásban 
– a szerző.), amit azóta sem vitt 
véghez egyetlen magyar csapat 
sem.

– Aztán jött a Dunaferr SE?
– Igen. Mire végeztem a fő-

iskolán, megkeresett Mátyás 
Gábor, és így kerül-
tem vezetőedző-
ként Dunaújvárosba, 
míg testnevelőként 
Mezőfalvára. Ennek 
közel tíz esztendeje.

– Milyen volt 
anno és milyen ma a 
birkózás helyzete?

– Annak idején 
borzasztó volt. Sem 
az infrastruktúra, 
sem a személyi fel-
tételek nem voltak 
méltóak a sportág-
hoz. De nagy mun-
kába kezdtünk, és 
mára egy remek 
sportkomplexum-
ban űzhetik a sport-

ágat a fiatalok, egy szakmailag 
magasan kvalifikált edzőgár-
da irányítása mellett. Nálunk 
nincs széthúzás, mindenki kive-
szi a részét a munkából. Az én 
vezetőedzőségem is csak névle-
ges dolog, mert csapatban dol-
gozunk a közös sikerekért. S 
azért, hogy minél több gyermek 
lejárjon edzeni, minél többük-

kel megszerettessük a sportot, 
kiszakítsuk őket a képernyők 
világából.

– Mi a szép a birkózásban?
– Sok mindent lehetne mon-

dani, de igazából ki kell próbál-
ni… Amikor az ember kiáll az el-
lenfelével szemtől szemben, ak-
kor jön rá, hogy mennyit tud, 
mennyire erős, mennyire fifi-
kás. Itt nincs sumákság, nem le-
het mást hibáztatni, másra várni. 
Természetesen a siker és a kudarc 
is az egyéné. De a gyerekek több-
sége ráérez erre az egészséges vir-
tusra, és arra, hogy mindenki a 
saját maga sikerének a kovácsa.

– Hogyan hatott a koronaví-
rus-járvány a sportágra?

– Sajnos, negatív hatásokról 
beszélhetünk. Pont a legrango-
sabb versenyeink maradtak el, 
és emiatt a támogatói szféra is 
csorbát szenvedett. Sok min-
dent újra kell építenünk, mert 
ránk nem vonatkoznak a lát-
ványsportágakat favorizáló ren-
deletek. De nem panaszkodom, 
összetartó gárda vagyunk, egy 
folyamatot elkezdtünk évekkel 
ezelőtt, ezt a munkát szeretnénk 
folytatni. Jó úton járunk, kor-
osztályos válogatottjaink erre a 
bizonyítékaink. Szép jövő előtt 
állhat a dunaújvárosi birkózás. 
Több kimagasló tehetségünk is 
van, gondolok itt a lányok közül 
Nyikos Veronikára, vagy a fiúk 
között a Horváth testvérekre, 
Mihályra és Péterre, vagy Gangl 
Zétényre.

– A mai fiatalok később akár 
példaképek is lehetnek majd. 
Önnek volt példaképe?

–Versenyzőként nem igazán. 
Mint említettem, a fehérvá-
ri gyökerekből merítkeztem. A 
családi összejöveteleken, a fehér 
asztalnál belém ívódtak a leg-
érdekesebb sztorik. Napközben 
pedig a papa és az egyik legjobb 
versenyzője, az olimpiai ezüst- 
és bronzérmes Rácz Lajos mel-
lett nőttem fel, volt mit ellesni 
tőlük. Aztán a szegedi időszak 
is meghatározó volt. Azt gondo-
lom, hogy ha ebből egy cseppet 
is át tudok adni a jövő generáci-
óinak, akkor már megéri a sok 
befektetett munka.

Szóládi Zoltán

István mezőfalvai birkózópalántái tavaly megnyerték, idén pedig  
második helyet szereztek az országos grundbirkózó bajnokságon 
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HírEk

A DUNAFERR MAgAZIN FOTópályáZATA

Acél itthon és a nagyvilágban
újra itt a nyár, így a korábbi évekhez hasonlóan magazinunk 
idén is meghirdeti hagyományos fotópályázatát. Ezúttal olyan 
képeket várunk a dunaferres kollégáktól, amelyeken az acél 
látható természeti vagy épített környezetben, akár egy épület, 
egy jármű, egy köztéri szobor vagy éppen egy vidámparki játék 
formájában. 

Osszák meg velünk, hogy hol, milyen hagyományos, új-
szerű, izgalmas vagy éppen rendhagyó formában találkoz-
nak az acéllal. küldjenek egy fotót rövid képaláírással a 
dunaferrmagazin@isd-dunaferr.hu címre augusztus 10-ig. Az 
e-mailben szerepeljen a beküldő neve, munkahelye és telefo-
nos elérhetősége is. A legjobban sikerült képekből összeállí-
tást közlünk a Dunaferr Magazin augusztusi számában, három 
szerencsés beküldő pedig az ISD DUNAFERR Zrt. és a Magyar 
Vas- és Acélipari Egyesülés által közösen felajánlott ajándék-
csomagot nyer. 

Várjuk a fotókat, kellemes nyári élményeket kívánunk min-
den kedves olvasónknak! 

Véradás

A dunaújvárosi véradás 
egyik fő bázisa hagyo-
mányosan az ISD DU-
NAFERR, ahol legkö-
zelebb július 16-án a 
Hengerműveknél szer-
veznek véradást 6,30-12 
óráig. 

Augusztusban 4-én a 
Szállítómű, 13-án pedig 
az ISD Power szervez vér-
adást 6,30-11 óráig, mind-
két esetben a helyszín a 
Kultúrterem. 

A szervezők kérik a 
véradókat, hogy fényképes 
igazolványt és tajkártyát 
vigyenek magukkal.

Húsz esztendővel ezelőtt húsz 
győzelemmel, egy döntetlennel 
és mindössze egyetlen vereség-
gel szerzett bajnoki címet a Du-
naferr férfi kézilabda-csapata! 
Ráadásul a Kupagyőztesek Eu-
rópa Kupájában a döntőig me-
neteltek akkor Rosta Miklósék, 
többek között a német Lemgót is 
búcsúztatva. A fináléban, a spa-
nyol Portland San Antonio ott-
honában súlyos vereséget szen-
vedett ugyan a gárda, a sokáig 
emlékezetes jégcsarnoki vissza-

vágón azonban majdnem meg-
történt a csoda. A vége azonban 
„csak” 26-20-as győzelem, és ez-
zel második helyezés lett.  

A kimagasló siker nem a 
semmiből jött, hiszen 1997-
ben, 98-ban és 99-ben is, már 
három éven keresztül zsinór-
ban a bajnokság 2. helyén vég-
zett az együttes. Aztán 2000-
2001-ben megint ezüstérem, 
mellette BL-csoportkörös 
szereplés és Magyar Kupa-
győzelem jelentette a siker-

korszak folytatását, majd kö-
vetkezett a hosszú bronzérmes 
széria.

A 2000-es bajnokcsapat tag-
jai és vezetői mellett a korábbi 
és a későbbi sikercsapatok tag-
jai közül is sokan eljöttek a júni-
us végén megtartott remek han-
gulatú évfordulós találkozóra, 
ahol nagy szeretettel üdvözöl-
ték egymást, majd reggelig tar-
tott az emlékek felidézése, csak 
úgy záporoztak a jobbnál jobb, 
emlékezetes sztorik.

Bajnokok randevúja
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