
Az 5-ös szárazoltó javítása
Május 27-e és július 26-a között javítás zajlik az ISD Kokszo-
ló Kft. kemenceüzeménél, az 5-ös számú száraz kokszoltó 
berendezésén (SZKB). A stratégiai fontosságú berendezés 
ilyen mérvű javítására legutóbb 2018-ban került sor. 

2. oldal

Művészek munkásruhában
A Gyártó Egység üzemeiben készülnek az idei Acélszob-
rász Alkotótelep műalkotásai. A három szobrász számá-
ra műteremmé vált néhány hétre az öntöde, a lakatos-
üzem, a mechanika, miközben mellettük a gyártás sem 
állt meg.
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A Hideghengermű győzött, de mindenki nyert
Sportélményekben gazdag délutánt, egyúttal remek közös-
ségépítő eseményt sikerült összehozni az I. Dunaferr Kupa 
amatőr vállalati kispályás labdarúgótorna szervezőinek jú-
nius 17-én. 

6. oldal

Kérdezz-felelek sportlegendáinkkal
Mátyás Gábort, a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület 
ügyvezető elnökét, mint sportvezetőt, szinte minden du-
naújvárosi sportrajongó ismeri. Azonban, mint sportolót 
és magánembert már jóval kevesebben. Most őt faggattuk  
3+1 kérdés erejéig.

15. oldal

AZ ISD DUNAFERR DUNAI VASMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAPJA
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Május 27-e és július 
26-a között javítás zajlik 
az ISD Kokszoló Kft. 
kemenceüzeménél, az 5-ös 
számú száraz kokszoltó 
berendezésen (SZKB). 
A stratégiai fontosságú 
berendezés ilyen mérvű 
javítására legutóbb 2018-
ban került sor. 

A kokszgyártó vertikum tech
nológiai folyamatában fontos sze
repet tölt be a szárazoltó, amely
nek fő feladata a koksz hűtése. 
Az oltókamrába felülről betöl
tött kokszot az égést nem táplá
ló, úgynevezett inert gázzal hű
tik le. A nedves oltáshoz képest 
viszonylag lassan lezajló száraz 
oltási folyamat során a kokszon 
nem képződnek repedések, az el
járás nem csökkenti a koksz szi
lárdságát, tehát egy nagy szilárd
ságú, magasabb használati értékű 
terméket eredményez. A folya
mat közben keletkező gőzből egy 
turbina segítségével elektromos 
áramot fejlesztenek, amelyet a 

Kokszoló vertikumában használ
nak fel.

A folyamatos üzemmód mel
lett körültekintő szervezést és 
alapos felkészülést igényelt a 
nagyjavítás, mondta el lapunknak 
Csapó József, a kemenceüzem ve
zetője, aki a helyszínen is meg
mutatta a munkálatok néhány 
fázisát. Az üzemvezető elmond
ta, hogy az állandó hőhatásnak 
és mechanikai igénybevételnek is 
kitett oltókamrák, berendezések 
javítása folyamatos. Az 1986ban 
telepített IIIas kokszolóblokk in
dításakor a SZKB technológiája 
öt darab száraz kokszoltó beren

dezést irányzott elő. Az öt egy
ségből a folyamatos üzemmenet 
érdekében három üzemel, egy 
kamra tartalék és egy kamra javí
tás vagy felújítás alatt áll.

 A jelenlegi javítás számos terü
letet érint, és építészeti, gépészeti, 
valamint villamos munkálatokat 
is magában foglal. Elvégezték töb
bek között a szükséges falazatja
vításokat, a kirakóberendezés ja
vítását, a főventilátor karbantar
tását, az oltógázrendszeren szük
séges javításokat, a kamrát ki
szolgáló emelőgép bevizsgálását, 
a kötélzet cseréjét, a kirakó be

AKTUÁLIS

Az 5-ös szárazoltó javítása
 A PROGRAM SZERINT HALADNAK A MUNKÁLATOK

Lyukadási hiba javítva a porbunker tetején

Javításra váró falazat  
a körcsatornában

Az oltókamra töltőnyílásának és páncélzatának javítása

A gázrendszer javítás után Kazán csőköteg hibafeltárása
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Sikeresen vizsgázott 
a Kokszoló három 
irányítási rendszere
2022. június 710. között zajlott a minőség (MIR) és 
környezet központú irányítási rendszer (KIR) periodikus, 
valamint az energiairányítási rendszer (EIR) megújító auditja 
az ISD Kokszoló Kft.nél. A Det Norske Veritas tanúsító szer
vezet hat szakembere az ISO 9001, az ISO 14001 és az ISO 
50001 szabványok általános elemei mellett az idén újra a 
helyszínen tekintette meg a három technológiai üzem tevé
kenységét, és hosszas szakmai beszélgetést folytattak a terü
letek vezetőivel, képviselőivel.

A KIRaudit középpontjában a kockázatok, tényezők ér
tékelése állt, a MIR fókuszterülete pedig a minőség ellenőr
zésének folyamata volt. A kétnapos ellenőrzés során két ész
revétel és egy fejlesztési lehetőség mellett több elemet is ki
emelkedőre értékeltek az auditorok. Ilyenek például:
– a szénbeszállító bányák értékelésének folyamata, mód

szere részletes, valamint
– a technológiai paraméterek meghatározottak, gyűjtésük, 

elemzésük rendszeres.
– Az EIRaudit négy napja alatt kiemelt figyelmet fordítot

tak az energiafogyasztási adatok elemzésére és értékelé
sére. A feltárt három fejlesztési javaslat mellett több pozi
tív észrevételük is volt az auditoroknak. Megállapították 
többek között, hogy 

– a jelentős energiafelhasználású berendezések, folyamatok 
működését befolyásoló paraméterek azonosítása nagyon 
jól összeállított, illetve

– a belső auditok kérdésjegyzékei részletesek.
Az auditorok megállapítása szerint mindhárom irányítá

si rendszer működése hatékony, kielégíti a vonatkozó szab
ványok követelményeit. Ezért az EIRtanúsítvány újból 
kiállításra kerül, a MIR és KIRtanúsítványok pedig tovább
ra is érvényben maradnak. 
 Szilágyi Árpádné

rendezés és a porleválasztó be
rendezések javítását, valamint a 
kazán bevizsgálását és javítását 
is. Az ISD Kokszoló Kft. saját kar
bantartói mellett a nagyjavításban 
részt vettek az ISD DUNAFERR 
Gyártó Egység üzemei, valamint 
külsős szakcégek is.

A tervek szerint július végé
re lesz újra termelésre kész álla
potban az 5ös szárazoltó. A kö
vetkező tervezett javítási perió
dus a 3. számú berendezést érin
ti majd. 

Sz. I.

Járófelületek javítása

A kirakó berendezés javítása

Kazándob indításra készen
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GYÁRI ÉLET

A Gyártó Egység üzemeiben 
készülnek az idei 
Acélszobrász Alkotótelep 
műalkotásai. Felvette 
a napi ritmust a három 
szobrász, rendszerint hat 
órakor kezdik a műszakot, 
csak kicsit tovább 
maradnak benn, a fél 
kettőre időzített ebédjük 
után. 

Kihasználják a gyárban tölthe
tő időt, a kapott anyagokat, esz
közöket gondolataik megjelení
téséhez. Számukra műteremmé 
vált néhány hétre az öntöde, a 
lakatosüzem, a mechanika, mi
közben mellettük a gyártás sem 
állt meg.

Befogadó közösségek
Nem először találkoztak a mun
kások az acélt más szemmel látó 
mű vészekkel a DUNAFERR 
gyártó üzemeiben. Nem csupán 
helyet szorítanak számukra, ha
nem szakértelmükkel támogat
ják is az alkotás folyamatát. Már 

az első megbeszélésen kitűnt: 
másként tekintenek a vasra, az 
acélra a szobrászok, mint azok, 
akik éveken át, nap mint nap 
dolgoznak a fémmel.

Szakács Sándor, az öntöde 
üzemvezetőhelyettese csak
nem húsz éve kapcsolódott be 
acélszobrok létrejöttébe:

– Számos öntöttvas, illet
ve acélszobor készítésében részt 

vehettem 1984től. Emlékezetes 
Martyn Ferenc Kalapácsok 
című munkája, ami a Vasmű fő
bejárata előtt található. Érdekes 
a Dunaparton a csaknem há
romméteres Anya című szobor 
is. Akkoriban még külön mű
ködött a szürke és az acélön
töde, lehetőséget kaptak a mű
vészek nagyobb méretű alkotá
sok kivitelezésére is. Az utób

Művészek 
munkásruhában

 ACÉLSZOBRÁSZ ALKOTÓTELEP 2022

bi években kisebb szobrok ké
szülnek. Segíthettem Gosztola 
Kittinek, Melkovics Tamásnak 
is. Mindig is érdeklődve nézzük 
a munkájukat, másként látják a 
világot, és a másság mindig új 
nézőpontot jelent. Idén nagy ki
hívás Gergely-Famos Lilla „alak
talan” szobra. Itt él három hete, 
mindennek örül, tevékeny részt 
vesz a szakmunkákban is. Már 
megformázva várja a jövő heti 
öntést Gróf Ferenc szobra, és 
hamarosan sorra kerül Kristóf 
Krisztián elképzelése is.

Veres Gábor 
és Horváth 
Zoltán öntő elő
munkások épp 
Lillával beszél
getnek egy önt

vény kapcsán. Mosolyogva 
jegyzem meg: ők is szobrászok 
lettek…

– A gyakorlati részében talán 
igen – válaszol Veres Gábor –, 
de tudjuk jól, az alkotás nem itt 
kezdődik. Nekem kimaradt ti
zenöt év, volt is izgalom az ele
jén, de kizárhatjuk a hiba lehe
tőségét, hiszen először egy min
ta készült minden szoborhoz.

– Elméletben 
tudom az üre
ges öntvény ké
szítését, most a 
gyakorlatban is 
megvalósítottuk 

– teszi hozzá Horváth Zoltán. 
– Fejben levezetve a folyama
tot, rögtönözni kellett, mert egy 
„dobásunk” van csak. Szeretjük 
ezt a munkát. A véletlen más 
eredményt hoz időnként, mint 
az eredeti elképzelés. 

Megrogyott a hungarocell 
minta Gróf Ferenc egyeurós 
szobra alatt, szó szerint bedőlt 
az euró. Nem volt abban a pil
lanatban vicces, hisz a művész 
egy kidolgozott mintát hozott. 
Megoldásokról folytatjuk a be
szélgetést, és a figyelemről, a se
gítségről. Ja, és a palacsinták
ról. Lilla ugyanis vagy száz lek
város palacsintával lepte meg 
az üzemi kollektívát, ő sütötte a 
csapatnak.

Kovács Zsolt, a mechanika
üzem vezetője rutinosan várta 
idén is a szobrászok terveit:Gróf Ferenc, Szakács Sándor, Gergely-Famos Lilla
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– Némelyik 
elképzelés a fi
zika törvénye
it meghazudto
ló esztergálást 
kívánna. A mű

vészek mindig a határokat fe
szegetik, de igyekszünk konst
ruktívan segíteni őket. Közös 
munkával Lilla korai elképze
léseit sikerült úgy alakítani, 
hogy a teljesen légies kompo
zíció az eredeti vágyát jelení
ti meg karcsú, vékony lábakkal, 
acélsodronnyal. Feladta a leckét 
Krisztián ötlete is, technológus 
nélkül nehéz lesz „kiizzadni”. 
Más látásmódot képviselnek, 
mint mi, de ez jó. Legalább ki
zökkentenek bennünket a 
mindennapokból.

Nagy Gábor 
Lász ló üzem
mérnök a laka 
tosüzem láng 
illetve plaz  ma 
vágó be ren    de

z  és énél Kristóf Kriszti án spirál 
formáját figyeli:

– Meg dol goztatta a vezér
lőrendszert Krisztián terve. 
Érdekesebb, nagyobb kihívás 
a napi feladataink nál. Meg kell 
érteni, hogy mit szeretnének. 
Amúgy kedves, normális em
berek a szobrászok. Nagy oda
adással dolgoznak, mindennek 
örülnek, még a hulladékot is 
felhasználják.

Nagy István 
e l ő k é s z í 
tő csoportve
zető a koráb
bi alkotótelepe
ken is segítette 

már a művészeket terveik 
meg  valósításában:

– Ferinek trapézokat vág
tunk a szobrához, a színskálá
jához gyűrűket. Azt kérte, úgy 
vágjunk, hogy ne legyen hulla
dék. Érdekesek Lilla karikái is. 
Elmondták, mit, hogyan sze
retnének, megbeszéltük, és úgy 
vágtuk. 

Garbacz Gá-
bor csőszerelő 
hegesztéssel já
rult hozzá Gróf 
Ferenc egyik 
alkotásához:

– Széket, asztalt hajlítot
tunk. Ugyanolyan elkészíteni, 
mint bármi más feladatot, ne
kem mégis érdekes. Feri nagy 
vonalakban felvázolta az elkép
zelését. Az övé komoly szel
lemi munka, az enyém a gya
korlati megvalósítás. Ha már 
dolgoztam vele, benne van a 
munkám, érdekel, milyen lesz 

majd más környezetben, a 
kiállítóteremben.

Tizennégy munkanap
Gróf Ferenc visszatérő ven
dég a Vasműben, korábban már 
dolgozott egy alkotótelepen. 
A Kortárs Művészeti Intézet
ben nyílik ősszel önálló kiállítá
sa, többek között erre is készül 
ezekben a hetekben:

– Érződik, hogy létszám
hiánnyal küzd a DUNAFERR. 
Mindenki elfoglalt, nehezebben 
haladunk, ugyanakkor minden
ki készséges. Folytatom a tör

ténelemhez, politikához kötő
dő munkáimat az államosítás, a 
gyarmatosítás témáját érintve. 
Az öntödében geográfiai ügyek 
készülnek, a lakatosüzemben ka
rikák, a kovácsüzemben meghaj
lítás. Komoly fizikai igénybevétel 
szükséges, hogy amit eltervez
tünk, befejezzük. Műteremnek 
érdekes a környezet, művész
ként hegesztünk, miközben a fe
jünk fölött elmegy egy hatton
nás vas. Oda kell figyelnünk a 
mozgásunkra. Kihívás számom
ra az üzemi rangsor kiismeré
se, és annak kitalálása, hogy kit, 
mivel kereshetek meg, hisz egy 
nagyon elfoglalt munkaközös
ségbe csöppentünk. Egy projek
ten dolgozunk, amihez meg kell 
nyernünk magunknak az embe
reket. Ez az „osztályharc” finom 
formája, tisztelettel és kemény 
munkával.

GergelyFamos Lilla képző
művészként színházak számára 

tervez és kivitelez, rajzot és mű
vészettörténetet tanít egy gim
náziumban, emellett két kisfiú 
édesanyja:

– Számomra a szobrászat 
szenvedély. Ritkán adódik a 
szobrászok életében ilyen le
hetőség, hogy ebben a méret
ben, minőségben fémszobro
kat készíthessenek. Lebegtem a 
boldogságtól, amikor megtud
tam, hogy a zsűri beválogatott 
az alkotótelepre. Az itteni szak
emberek javaslatára csökkent 
a szobraim mérete. Nagyon 
kreatívak a fiúk, kitalálnak 
mindenféle megoldást. 
Emberfeletti a napi munkájuk, 
de közben mindenki segítő
kész. Mindenki magáénak érzi 
a szobrok elkészültét, hihetet
len dolgokat mozgatnak meg. 
Szinte megható, amilyen gond
dal nyúlnak hozzá a játékos 
formákhoz, mint finomabb 
munkákhoz. Küldetésnek te
kintik a szoborkészítésben való 
részvételt, nem feladatnak.

Kristóf Krisztián aktuá
lis külföldi kiállításai miatt ki
csit később érkezett meg az 
alkotótelepre:

– Évek óta űzzük Kaszás 
Tamással a fémmunkás „sze
repjátékot”, ezért az alap
anyag miatt abszolút átélhető 
számomra a munkás szerepkör. 
Egyegy munkanap után baro
mi egészséges nyugalom van 
rajtunk. Számomra iskolapél
da, hogy miként használják 
itt, az üzemekben az anyagot, 
milyen gépek vannak, milyen 
trükköket alkalmaznak. Lilla 
korábban érkezett, ő az ide
genvezető, tudja, mit lehet, mit 
nem, közben mindenki lelkes. 
Nagyon érdekes ez a hely, ne
héz felfogni, hogy hol vagyok. 
Számomra a vasgyár részlete
zett, cizellált műhelyek sokasá
ga. Érdekel az informatikai hát
tér is, meglepő, hogy a gépeken 
esetenként huszonéves szoft
verek futnak. Megbízható tá
maszték ugyanakkor a kétke
zi munka is. Nem éreztem bi
zalmatlanságot sehonnan, min
denki segítőkész. Felüdülés itt 
alkotni!

 Kaszás Éva

Kristóf Krisztián (balról) segítőjével a készülő alkotás mellett
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Sportélményekben 
gazdag délutánt, egyúttal 
remek közösségépítő 
eseményt sikerült 
összehozni az I. Dunaferr 
Kupa amatőr vállalati 
kispályás labdarúgótorna 
szervezőinek június  
17-én.

A Dunaújvárosi Labdarúgó 
Központban, a Vidámpark mű
füves pályája körül már kora 
délután gyülekeztek a vállalat 
különböző területeiről neve
zett csapatok, hogy a fair play 
és a sportbarátság szellemében 
megvívják egymással futball
meccseiket a nap folyamán. A 
helyszínen kísérte figyelemmel 
az eseményeket Evgeny Tan-
kvhilevich fővédnök, az ISD 
DUNAFERR Zrt. legfőbb, ál

talános vezérigazgatóhelyet
tese, aki a kezdőrúgás elvégzé
sét is „bevállalta” a jó hangulatú 
sportdélután kedvéért. Két cso
portban lejátszott, izgalmas 
mérkőzések során dőlt el a tor
na végeredménye. A meccsek 
a résztvevők számára kemény 
küzdelmeket hoztak, a helyszí
nen szurkoló családtagoknak, 
kollégáknak pedig soksok lát
ványos pillanatot, közös kikap
csolódást jelentettek. 

Zemankó Zoltán főszervező, 
az RMS és HR Igazgatóság ren d  
szertámogatási osz tályának 
szakértője szervezőtársaival 
együtt sokat dolgozott a kupa 
sikeres lebonyolításáért. Mint 
megjegyezte, rengeteg pozitív 
visszajelzést, illetve a szerve
zéssel kapcsolatban több, építő 
jellegű észrevételt is kaptak a 

A Gazdaságfejlesztési 
és Innovációs Operatív 
Program Plusz pályázatán 
elnyert 209,3 millió 
forint összegű uniós 
támogatást fordíthatja 
eszközbeszerzésre és 
vállalati képzésre a 
Dunagép Zrt. 

A Dunaújvárosból indult, s 
mára már országos szinten is az 
emelési iparág egyik meghatáro

zó cégeként jegyzett vállalkozás 
régóta meghatározó partnere 
a DUNAFERRnek. A vasműs 
nagyberuházások emelési fel
adatainak állandó, megbízha
tó résztvevője a DUNAGÉP, le
gyen szó kohóátépítésről, ipari 
karbantartásokról vagy éppen 
a dunaferres kikötő területén 
megvalósuló speciális emelési 
feladatokról. 

Június 23án sajtótájékozta
tó keretében számolt be a cég 
dunaegyházai telephelyén meg
valósuló fejlesztés részleteiről 
Szécsenfalvi Zsigmond vezér
igazgató és Szécsenfalvi Zsófia 
cégvezető. Mint elhangzott, a 
DUNAGÉP 1990 óta nyújt szol
gáltatásokat a daruzás terüle
tén. A „GINOP PLUSZ 1.2.1-21. 
A mikro-, kis- és középvállalko-

zások modern üzleti és termelé-
si kihívásokhoz való alkalmaz-
kodását segítő fejlesztések támo-
gatása” című felhíváson nyer
tes projekt keretében most egy 
LIEBHERR LTM 11105.1 típu
sú daruval bővítik gépparkjukat. 
A berendezés 110 tonna meg
emelésére képes, maximum 91 
méter magasra helyez el terhet, 
modern mozgási lehetősége ré
vén szűk helyeken is működtet
hető. A gép egyéb, korszerű ki

egészítő tartozékokkal is felsze
relt, mint például szél érzékelé
se, kameraegységek, illetve da
run kívüli kezelési lehetőség. 

Az eszközbeszerzésen túl a 
cég vezető szakemberei a nyer
tes pályázat jóvoltából kép
zésen, tanácsadáson vesznek 
részt, a változásokkal kapcsola
tos nehézségek kezelése, válto
zásmenedzsmenttel kapcsola
tos megoldások bevezetése te
rületén. A fejlesztés eredménye
ként emelkedik a szolgáltatásuk 
szakmai színvonala, várhatóan 
növekszik a megrendelések szá
ma, és a kiöregedett gépek cse
réje révén hosszú távra biztosí
tott a vállalkozás működése – 
mondták el a tájékoztatón a cég 
vezetői.

Sz. I.

Fejleszti eszközparkját  
a Dunagép Zrt. 

 A VILÁG EGYIK LEGKORSZERŰBB DARUJA ÉRKEZIK

A beszerzés alatt álló, korszerű LIEBHERR daru  
110 tonnányi teher megemelésére képes

A Hideghengermű győzött, de mindenki nyert
 SIKERESEN LEZAJLOTT AZ I. DUNAFERR KUPA
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A Hideghengermű győzött, de mindenki nyert
 SIKERESEN LEZAJLOTT AZ I. DUNAFERR KUPA

résztvevőktől. S bár a helyszíni 
nézőszám lehetett volna kicsit 
magasabb, akik kilátogattak, 
egészen biztosan jól érezték 
magukat. A csapatokban ját
szó, futballszerető kollégák pe
dig jelezték: szívesen megmér
kőznének egymással máskor is! 
Így aztán valószínűsíthető, hogy 
nem egyszeri rendezvényről van 

szó: felmerült a téli időszakban 
egy teremtorna megrendezésé
nek gondolata is. Amennyiben 
zöld utat kap az ötlet a válla
latvezetéstől, akkor néhány hó
nap múlva indulhat az újabb 
gólvadászat.

Fotó: Ihász Martin
Szöveg: Sz. I.

Az I. Dunaferr Kupa végeredménye
1. Hideghengermű 2. Meleghengermű 3. ISD Power Kft.

Különdíjak
Legjobb játékos: Nagy Márk (Hideghengermű)
Legjobb kapus: Kovács Árpád (Meleghengermű)
Gólkirály: Somogyi Jenő (ISD Power Kft.) 
ISD DUNAFERR díj: Zemankó Zoltán (versenybizottság elnöke)
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AKTUÁLIS

Főmérnöki utasítás  
az energiaköltségek 
csökkentése  
érdekében 
Az utóbbi hetekben folyamatosan tovább 
emelkedő energiaárak ismét megközelítet
ték az idén március elején tapasztalt törté
nelmi csúcsokat, és sokszorosan meghalad
ják a tavalyi évet megelőzően valaha látott 
legmagasabb értéküket. Ez villamos energia 
esetében akár 150 Ft/kWh, földgáz esetében 
közel 800 Ft/m3 egységárat jelent a DUNA
FERR számára, és az energiapiacokon jelen
leg nem mutatkozik olyan esemény, amely 
az árak gyors és jelentős mérséklődéséhez 
vezethetnek.

Az ISD DUNAFERR napi földgáz és vil
lamosenergiaköltsége egyes napokon meg
közelítette a napi egymillió eurót! Ez már 
olyan költségteher, amely azonnali beavat
kozást igényelt.

Ezért a 2021 decemberében kiadott 
Főmérnöki utasítást július első hetében 
egy újabb utasítás követte, amelynek cél
ja az energiafelhasználás, és ezzel az ener
giaköltségek további mérséklése. Az utasí
tás nyomán bevezetett energiatakarékossá
gi intézkedések a vállalat működőképessé
gének fenntartásához elengedhetetlenek, de 
eredményre csak akkor vezetnek, ha ehhez 
társul a vállalat minden munkavállalójának 
energiatudatos munkavégzése.

Június 30-a és július elseje között Dunaújváros adott otthont a 
Selmeczi Diáknapok rendezvénysorozatának.   Az eseményt a helyi 
egyetem selmeci diákhagyományokat őrző hallgatói szervezték meg. A 
résztvevők egyik jelentős számú csoportja a második nap délelőttjén a 
DUNAFERR egységeiben tett látogatást. A fiatalok nagy érdeklődéssel 
figyelték a nagyolvasztói nyersvascsapolást, a konverteres 
acélcsapolást, testközelből ismerkedhettek a Meleghengerműben 
folyó munkálatokkal, sőt, különleges programként, László Ferenc 
egységvezető jóvoltából a Gyártó Egységnél kiállított kupagyűjteményt 
is megszemlélhették.

Legyen közös célunk az energiahatékonyság növelése,  
az energiafelhasználás csökkentése!

Energetikai hírlevél
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Az idei év elejétől 
Várady Tamás irányítja 
főosztályvezetőként 
a DUNAFERR LABOR 
Nonprofit Kft. 
környezetvédelmi és 
kémiai anyagvizsgáló 
főosztályának 
tevékenységét. A 
szakember „régi motoros” 
a szakmában, már 
diákként kapcsolatba 
került a dunaferres 
laboratóriummal, amely 
azóta is az első és egyetlen 
munkahelye.

Mint azt beszélgetésünk elején 
megjegyezte, a főosztályveze
tői kinevezést megelőzően, fej
lesztőmérnökként eltöltött évek 
szabadsága után tartott némi
képp a feladatok és a kötöttsé
gek nagyságrendjétől, ám az 
elmúlt fél év során bebizonyo
sodott, hogy együttműködő 
csapatban minden szakmai fel
adat hatékonyan megoldható. 

– Kérem, hogy a beszélgetés 
elején idézzük fel néhány mon-
datban a dunaferres szakmai 
pályafutását!

– A Veszprémi Egyetemen 
végeztem vegyészmérnökként 
1994ben. Már a második félév
től kezdve tanulmányi szerződé
sem volt az akkori DUNAFERR 
Qualitest Kft.vel, de ezt meg
előzően, már középiskolás diák
ként is bejártam dolgozni nyári 
gyakorlat keretében. Erős volt a 
családi kötődés is, hiszen édes
anyám, Várady Lászlóné rég
óta a központi laboratóriumban 
dolgozott. Sőt, azt a területet, 
amelynek most én lettem a ve
zetője, korábban ő is irányította 
– egészen az 1993as nyugdíja
zásáig. Egyetem után fejlesztő
mérnökként vettek fel, s az ele
jén még ténylegesen vizsgálat
fejlesztési feladatokat végeztem. 
Aztán az egyéves sorkatonai 

szolgálatból 1997ben vissza
térve nagyszabású informatikai 
fejlesztési projektbe csöppen
tem. A DUNAFERR leányvál
lalataként egy olyan mintarend
szert alakítottunk ki, ami akko
riban egyedülállónak számított. 
Bevezettünk egy Lotus Notes 
alapú csoportmunka szoft
vert, ami a minőségirányí
tási rendszer dokumentá
ciójának kezelését támogat
ta: az eredetileg angol nyel
vű szoftver honosításában 
és fejlesztésében is részt 
vettem. Emellett a másik 
nagy projektünk, a labora
tóriumok működésének tá
mogatására készült LIMS
rendszer bevezetésében is 
segédkeztem. Nem vagyok 
informatikus, de az angol
tudásom és a téma iránti ér
deklődésem magával hozta, 
hogy onnantól kezdve ezek
kel a rendszerekkel foglal
koztam főmunkaidőben. A 
LIMSrendszerünk 1999 
óta folyamatosan működik, az
óta is ennek segítségével biztosí
tott a vizsgálati adatszolgáltatás, 
gyakorlatilag a vertikum összes 
technológiai területének elekt
ronikus úton. Szakmai feladat
ként 2008tól a DUNAFERR sa
laktermékek minőségbiztosítási 
rendszerének kiépítésében se
gédkeztem, majd az ehhez kap
csolódó rendszeres vizsgála
tok elvégzéséhez szükséges la
boratóriumi háttér kiépítésében 
kaptam jelentős feladatokat. 
Időközben a minőségirányítási 
vezetőnk helyettesítését is ellát
tam, amikor gyermekgondozási 
időszakok miatt nélkülöznünk 
kellett őt. Január elseje óta pe
dig a környezetvédelmi és kémi
ai anyagvizsgáló főosztály veze
tőjeként dolgozom.

– Egy ideje már nehéz idő-
szakát éli a DUNAFERR, a kép-
zett munkaerő biztosítása és a 

kollektívák egyben tartása sem 
könnyű feladat. Gyakorló veze-
tőként hogyan éli ezt meg?

– Összetartó és elkötele
zett csapat dolgozik nálunk. 
Ebben nyilván évtizedek mun
kája, az elődeim rengeteg ener
giája, és a cégünket vezető Bocz 
András példája, vezetői men

talitása is benne van. A főosz
tályunkhoz jelenleg 31 kolléga 
tartozik. Sokukkal szoros, sze
mélyes szakmai kapcsolatban 
voltam már korábban is. Ami 
furcsa volt számomra az ele
jén, az a főnökbeosztotti vi
szonyban történő közös mun
ka, amit még most is tanulok. 
Igyekszem a „régi önmagam” 
maradni és hiszek abban, hogy 
minden probléma megoldható 
nyitott hozzáállással, értelmes 
párbeszéddel. Kollektívánk ge
nerációváltáson ment keresz
tül, így most egy dinamikus, 
fiatalos csapatunk van, amit 
szeretnénk tovább fiatalítani. 
Jelenleg például vegyésztech
nikusok duális képzésébe kezd
tünk a DSZC Lorántffy közép
iskolájával közösen. 

– Milyen feladatok je-
lentik a fő elfoglaltságot a 
minden  napokban?

– A főosztályunk szak
mai tevékenysége széles körű. 
A munka legnagyobb részét a 
DUNAFERR környezetvédel
mi feladatai adják, az önkontroll 
rendszer működtetéséhez kap
csolódó számos mérési kötele
zettséggel. Folyamatos váltómű
szakban végezzük a technológi

ához kapcsolódó feladata
inkat. Állandó délelőttös 
műszakban hagyományos 
nedveskémiai és műsze
res anyagvizsgálatokat vég
zünk, de hozzánk tartoznak 
például a munkakörnyezeti 
vizsgálatok, valamint szá
mos logisztikai feladat is. A 
dunaferres megbízásokon 
túl külső partnerek számá
ra is szolgáltatunk.

Egy tavaly megjelent 
kormányrendelet kap
csán májusban megke
resett minket a Nemzeti 
Élelmiszerláncbiztonsági 
Hivatal (NÉBIH), miután 
egy adatelemzés nyomán 

látták, hogy az akkreditált szak
területeink között megtalálha
tók talajvizsgálatok és külön
böző vizek, szennyvizek vizs
gálatai is. Mivel ezek a megbí
zások adott esetben élelmiszert 
előállító tevékenységhez is kap
csolódhatnak, ilyen vizsgálato
kat kizárólag NÉBIH által ki
adott engedély alapján végezhe
tünk, ezért laboratóriumunkat 
regisztráltatni kellett a NÉBIH 
rendszerében. Ezt követően 
május 17én lezajlott nálunk 
egy helyszíni vizsgálat, gyakor
latilag egy mini akkreditáltatási 
folyamat lezárásaként. Mindent 
rendben találtak, bekerültünk 
a NÉBIHnél regisztrált labo
ratóriumok közé, így a jövő
ben már olyan ivóvizek vizsgá
latait is végezhetjük, amelyek 
az élelmiszerláncbiztonsághoz 
kapcsolódnak.

Sz. I.

Sokrétű munka  
egy dinamikus csapatban

 NÉBIH-REGISZTRÁLT LETT A DUNAFERRES LABOR
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ARCOK

Négy évtized munka után, júniusban 
töltötte el a gyárban az utolsó 
munkanapját Péter Ilona, Babi,  
az ISD Kokszoló Kft. bér- és 
munkaügyi osztályának 
főmunkatársa. 

Mint azt vezetői megjegyezték, a tapasztalt, 
nagy tudású szakember személye hiányozni 
fog a napi munkából, hiszen mindent tud, 
amit ezen a területen megtapasztalhatott 
az ember, és segítőkész, derűs személyisége 
igazi színfoltja volt a kollektívának.

– Milyen indíttatásból, milyen kö-
rülmények között kezdődött a vasműs 
pályád?

– A középiskola után egy évet óvo
dában dolgoztam, mert nem sikerült a 
felvételim és nem is tudtam igazából, 
hogy milyen területen szeretnék majd 
elhelyezkedni. Időközben rájöttem, 
hogy a pedagógia nem az én világom. A 
szüleim is kötődtek a gyárhoz, először 
a Kohászati Gyárépítő Vállalat állomá
nyában dolgoztak, majd vasműsök let
tek mindketten. Egyik nap anyukám 
azzal a hírrel jött haza, hogy van fel
vétel a bérelszámolásra. Nos, a szá
mokkal akkor még nem voltam jó
ban, mégis úgy gondoltam, megpró
bálom. Aztán valahogy itt ragadtam... 
Sosem felejtem el az első munkanapo
mat, 1982. augusztus 27én kezdtem. 
A gyárkapuhoz jött elém három kollé
ganő, nagy szeretettel fogadtak.

A Vasműben akkor még gyáregy
ségek voltak, s ugyan a bérelszámo
lás egy központi osztály volt, helyileg 
mi kint voltunk a gyáregységeknél. Zöldfülű 
kezdőként ez nekem nagyon jól jött, mert 
így a gyári területekkel is megismerked
tünk. Én a karbantartás bérelszámolásá
hoz kerültem, ami egy nagyon összetartó, 
jó kollektíva volt. Az első főnököm Pappné 
Máltesics Marika volt, sokat köszönhetek 
neki, nagyon sokat tanultam tőle.

1988ban kerültem át az akkori Kokszoló 
Gyáregységhez. Izgalmas időszak volt, hi
szen akkor vezették be a személyi jövede
lemadózást és akkor kezdtünk el számító
gépekkel is dolgozni. Azelőtt mindent papí
ron számoltunk, kézzel tűztük össze a bér
lapokat, indigóval a két papír között. Ennek 

az időszaknak is megvolt a maga előnye, hi
szen az ember nagyon jól megtanult fejben 
számolni. Egy év múlva, 1989ben a bérel
számolók kikerültek az egyes gyáregységek
hez állományba. Abban az évben kerültem 
ebbe az irodába, ahonnan most nyugdíjba 
megyek. 

– Hogyan jelentek meg azok a változá-
sok a ti munkátokban, amelyek a vállalat-
csoport életében, a szervezeti struktúrában 
történtek? 

– Korábban, ameddig a központi bér
elszámolás működött, a gyáregységek

nél csak a személyügyi munka egyes rész
feladatait végeztük, aztán következett az 
Acélművek Kft. időszaka. 1993ban jött 
létre az önálló DBK Kokszoló Kft., akkor
tól kezdve végeztük a teljes körű, komplex 
bér és munkaügyi tevékenységet, a mun
kaerőfelvételt és elbocsátást, a külön
böző bevallások, bejelentések készítésé
től kezdve a különböző jogcímen járó jut
tatások számfejtésén át a letiltások ügyin
tézéséig mindent. Egyedül a TBszámfejtés 
maradt a központi szervezetnél.

– A te munkaköröd mennyire jelen-
tett személyes kapcsolatokat a kokszolós 
munkavállalókkal? 

– Talán ez volt az, amit a legjobban sze
rettem a munkámban, hogy nagyon sok em
bernek megismerhettem a személyes élet
történetét, a családját. Akik hozzánk jönnek 
ügyeket intézni, azokkal általában elbeszél
getünk. Vagy azért, hogy jobban megért
hessék a munkabérekkel kapcsolatos szabá
lyokat és azok változásait, vagy azért, hogy 
segíthessünk, ha arra van szükség. Nagyon 
sok sorsot megismer az ember az évtizedek 
során, engem pedig egyébként is arra nevel
tek, hogy segíteni kell mindenkinek, aki rá
szorul. A személyügyi munka során számos 

érdekes szituáció is adódik. Hol na
gyon szomorú dolgokkal találkozik az 
ember, hol pedig örömteli történetek
kel. Minden munkanap más és más, 
sosem volt unalmas egyetlen napom 
sem az irodában. Minden részét sze
rettem a munkámnak, de ha lehet így 
fogalmazni, a „szívem csücske” a járu
lékok világa volt.

– Hogyan készültél fel arra az idő-
szakra, amikor elérkezik majd az utol-
só munkanap és milyen terveid vannak 
a nyugdíjas évekre?

– Szerintem erre nem lehet felké
szülni, egyszer csak elérkezik az em
ber élete erre a pontra. Ami a sza
badidőt illeti, először is szeretném 
utolérni magam az itthoni felada
tokkal. Imádok sütni, új receptekkel 
is kísérletezni, erre nem fogom saj
nálni az időt. Tavaly lett egy kisku
tyánk, egy igen aktív jack russel ter
rier, sokat foglalkozom vele is. A lá
nyunk Pécsett él, nála is van két 
cica és egy kutya, ott is elkel néha 

a „bébiszitterkedés”. A férjem szintén a 
Kokszolóban dolgozik, folyamatos váltó
műszakban, neki hét éve van még a nyug
díjig. Egy kis ház felújításába is belefog
tunk, amivel mindig akad teendő. 

A munkahely, a lányok nagyon hiányoz
ni fognak, az elején biztosan sokat fogom 
„zaklatni” őket telefonon. Jó szívvel gondo
lok mindenkire, s ha néha voltak is kisebb 
viták, egy nagyon jó csapat volt a miénk. 
Szeretném, ha csak jó híreket hallanék fe
lőlük. És még egy fontos dolog: a Kokszoló 
minden munkavállalójának jó egészséget 
kívánok!

Sz. I.

„Arra neveltek,  
hogy segíteni kell...”

 BABI ELKÖSZÖNT
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MÚLT ÉS JÖVŐ

A Dunai Vasmű időszaki kiadványa 
XIII. évfolyam 24. számában 
Sütő Zoltán szervezőtitkár 
számolt be az ötven évvel ezelőtti 
vezetőségválasztásról. Alábbi 
összeállításunk ez alapján készült, 
egyúttal rá emlékezünk.

Az Országos Magyar Bányászati és Kohá
szati Egyesület (OMBKE) alapszabályának 
megfelelően, háromévenként újjá kell vá
lasztani az egyesületi tisztségviselőket. Az 
1972. április 2122én sorra került központi 
vezetőségválasztás előtt, március 20ig kel
lett lebonyolítani a helyi csoportok vezető
ségeinek újraválasztását. A választást helyi 
csoportunk 1972. március 17én 14 órakor 
tartotta meg a DV Műszaki Könyvtár olva
sótermében. A tagság zsúfolásig megtöltöt
te a helyiséget. 

A leköszönő vezetőség nevében dr. 
Horváth Aurél megbízott titkár számolt be 
az elmúlt három évben végzett munkáról: a 
taglétszám 20%kal emelkedett, tíz szakmai 
előadást, két műszaki filmnapot rendeztek 
külföldi és helyi előadók közreműködésével. 
Kiemelte a Balatonfüreden megtartott 
Nagytisztaságú Acélok Gyártása konferen
ciát, a gyártók és felhasználók kétnapos ta
nácskozását, az Országos Anyagvizsgáló 
Konferenciát, a III. Hidegalakító konfe
renciát, valamint az egyetem fémkohász 
tanszékének 100 éves jubileumáról való 
megemlékezést. Lehetőség nyílt arra is, 
hogy – korlátozott létszám mellett –, kül
földi tanulmányúton gazdagítsa szakmai ta
pasztalatát néhány tagtársunk. A költségve
tés biztosította, hogy tagjaink részére bel
földi tanulmányúti kirándulásokat szer
vezzünk. A tagtársak irodalmi tevékenysé
ge nem volt olyan aktív, mint az elvárható 
lenne, ezen a jövőben változtatni kell! Kérte 
a tagságot, hogy a jövőben aktívabban 
vegyen részt a különböző rendezvényeken, 
megmozdulásokon.

A beszámoló után a jelölőbizottság nevé
ben Altnéder János előterjesztette az új ve
zetőségre tett javaslatot, amit a tagság jó
váhagyott. Elnök: Borovszky Ambrus ve
zérigazgató, titkár: Szalay Géza főmérnök, 
szervezőtitkár: Sütő Zoltán, gazdasági fele
lős: Kesztyűs Károly. Tagok a Dunai Vasmű 
részéről: Asztalos Tibor, Bajzáth András, 

Kalmár Elemér, Kőhalmi Kálmán, Nagy 
Ferenc. Tagok a műszaki főiskola részéről: 
Szegedi József, Fehér András, Farkas Péter, 
Csizmadia Ferenc.

Az OMBKE Vaskohászati Szakosztálytól 
Lántzky József méltatta a helyi csoport te
vékenységét, amely négy szakcsoportban 
folytatja munkáját: Vaskohászati, Alakítás
technológiai, Anyagvizsgáló, Munka 
 tudományi és Automatizálási szakcso 
portban. 

A helyi szervezet szakmai  
lapjának jubileumi száma 
A Dunai Vasmű alapításának 10 éves év
fordulójára, 1960ban jelent meg a Dunai 
Vasmű szakfolyóiratának első száma ab
ból a célból, hogy a vaskohászati kombinát 
életével kapcsolatos műszaki és gazdasági 
cikkeket közölje, és ne csupán gyárkapun 
belül, hanem azon túl, szélesebb körben 
ismertesse a vállalatnál folyó munkát. A 
Dunai Vasmű folyóirata 1972ben közrea
dott 25. számának bevezetőjét Borovszky 
Ambrus vezérigazgató jegyezte: „Üzemi 
lapunk a Dunai Vasmű Igazgatósága és az 
OMBKE helyi csoportjának kezdeménye-
zésére indult, és évente általában kétszer 
jelenik meg. Cikkei kutatási és gyakorlati 
eredményeket dolgoznak fel... Olvasókö-
zönsége megszokta és igényli a lapot; nem 
ritkaság, hogy belföldi és külföldi intéz-

mények, vállalatok, könyvtárak és egyete-
mek kérik a megküldését, hiányzó számai 
kiegészítését… Megállapíthatjuk, hogy ha 
nem is mindig töretlenül, és nem is mindig 
a legmagasabb szintű cikkek láttak napvi-
lágot benne, mindenesetre szolgálni akar-
ta azt az alapvető célkitűzést, hogy a kez-
dő szakembereknek lehetőséget biztosítson 
arra, hogy mondanivalójukat szélesebb 
körben kifejezésre juttassák. A megállapo-
dott, idősebb szakembereknek pedig olyan 
lehetőséget, hogy akár vitacikk formájá-
ban is kifejthessék véleményüket. Ezen a 
koncepción a jövőben sem kívánunk lénye-
gében változtatni, és azok a cikkek mindig 
helyet fognak kapni lapunkban, amelyek a 
jövőt szolgálják.”

Szente Tünde 

OMBKE-történet  
a helyi szervezet tükrében

 VEZETŐSÉGVÁLASZTÁS 50 ÉVVEL EZELŐTT

Sütő Zoltán 1934-
ben Felnémeten 
született. 1949-ben 
Miskolcra jelent-
kezett, az akkor 
alapított Kohóipa-
ri Technikumba. A 
Dunai Vasmű Nagyolvasztóművében 
üzemtechnikusként kezdte pályáját. 
Főgázkezelő, met allurgus, üzemve-
zető-helyettes, salaküzem -vezető, 
majd ismét metallurgus munkakörben 
dolgozott. A Dunaújvárosi Főiskola el-
végzését követően üzem- és munka-
szervező, majd értékelemző munkát 
végzett 1993. évi nyugdíjba vonulásáig. 
Az OMBKE-nek 1953 őszétől tagja, egyik 
alapítója a dunaújvárosi csoportnak. El-
vállalta 1967-ben a szervezőtitkári fel-
adatokat, és ezt öt év megszakítással, 
2004. március 4-ig látta el. Időszakában 
400 főre növekedett a helyi szervezet 
létszáma, rendszeressé váltak a klub-
napok, elindították a Delta-klubot, helyi 
és országos konferenciákat, szakmai 
kirándulásokat szerveztek idehaza és 
külföldön egyaránt. Egyik szervező-
je volt a somogyfajszi Honfoglaláskori 
Emlékhely létrehozásának. Sütő Zoltán 
2016-ban hunyt el, Nagyvenyimen vet-
tek tőle végső búcsút 2016. július 2-án.

A DUNAI VASMŰ 25. ünnepi számának borítója

112022. július



Aprónak tűnő, de komoly 
változást jelzett előre  
a FIFA a november 21-én 
kezdődő, katari labdarúgó 
vb játékvezetésével 
kapcsolatosan.  
A 2018-as oroszországi 
FIFA-világbajnokságon 
bevezetett, sokat vitatott 
videoasszisztens- 
(VAR-) technológia 
továbbfejlesztéseként 
a világszervezet egy 
félautomata, SAOT-nak 
nevezett leshelyzet-figyelő 
rendszert vezet be.

Az új technológia 12 db, a sta
dion teteje alá szerelt kamerát 

használ, amelyek másodper
cenként 50szer 29 adatpon
tot követnek nyomon minden 
egyes játékoson – ami a pá
lyához viszonyítva közel pon
tos pozíciót eredményez. A 
FIFA a projektben számos 
partnerrel dolgozott együtt, 
köztük az Adidas sportszer
gyártó céggel, amelynek „Al 
Rihla” meccslabdája egy olyan 
érzékelővel lesz felszerelve, 
amely másodpercenként 500
szor küld helyzetadatokat az 
operációs terembe.

A FIFA közleménye sze
rint az új technológia automa
tikus lesriasztást küld a vi
deós játékvezetőknek a vide

ós műveleti szobában, amikor 
a labdát egy olyan támadó kap
ja meg, aki a labda megjátszá
sának pillanatában leshelyzet
ben volt. Mielőtt a pályán lévő 
játékvezetőt tájékoztatnák, a 
videojátékvezetők a javasolt 
döntést az automatikusan ki
választott rúgási pont és az au
tomatikusan létrehozott, a já
tékosok végtagjainak kiszámí
tott pozícióján alapuló lesvonal 
vizuális ellenőrzésével érvé
nyesítik. Ez a folyamat néhány 
másodpercen belül lezajlik, és 
azt jelenti, hogy a leshelyzettel 
kapcsolatos döntések gyorsab
ban és pontosabban hozható
ak meg.

Miután a játékvezető meg
erősítette a döntést, az egész 
stadionban és a televízióban 
megjelenik az előző játékszitu
áció visszajátszásának animá
ciója. A SAOT már több pró
bajátékon is átesett, legutóbb 
a FIFAklubvilágbajnokságon, 
valamint a tavalyi FIFA Arab 
Kupán.

Pierluigi Collina, a FIFA já
tékvezetői bizottságának elnö
ke megerősítette, hogy a FIFA 
„tisztában van azzal, hogy 
néha túl sokáig tart egy eset
leges les ellenőrzése, különö
sen akkor, ha a helyzet kétsé
ges. Itt jön a képbe a félauto
mata lestechnológia, amely 

A közelmúltban zárult az 
a tizenhét asztronauta 
bevonásával végzett 
kutatás, amelynek 
segítségével lehetővé 
válik az űrutazások emberi 
szervezetre gyakorolt 
hatásainak, különösen 
a csontvesztés okainak 
és a következmények 
befolyásolhatóságának 
megismerése és gyakorlati 
alkalmazása. 

A vizsgált űrhajósok mindany
nyian a Nemzetközi Űrállomás 
fedélzetén töltöttek el többke
vesebb időt, és vizsgálatuk a 
Földre szállást követően is foly
tatódott.

„Tudjuk, hogy az űrhajósok 
veszítenek a csontállományuk-
ból a hosszú távú űrrepülés so-
rán. Ami újdonság ebben a ta-
nulmányban, hogy az űrutazás 

után egy évig követtük az űr-
hajósokat a csontok regenerá-
lódási folyamatának megérté-
se érdekében.„  mondta Leigh 
Gabel, a Calgary Egyetem pro
fesszora, testmozgáskuta

tó, a Scientific Reports című 
folyóiratban július elején meg
jelent kutatás vezető szerzője.

A kutatás új adatokat gyűj
tött össze az űrhajósok csont
veszteségéről, amelyet az űr

ben uralkodó mikrogravitációs 
körülmények okoznak, vala
mint arról, hogy a Földön 
milyen mértékben lehet 
vissza nyerni a csont ásványi 
sűrűségét. A kutatásban 14 férfi 
és három női űrhajós vett részt, 
akik átlagéletkora 47 év volt, 
és akiknek a küldetései négy és 
hét hónap közötti időtartamot 
tettek ki az űrben, átlagosan 
körülbelül 5 és fél hónapot.

Egy évvel a Földre való visz
szatérés után az űrhajósok átla
gosan 2,1%kal csökkent csont
sűrűséget mutattak a sípcsont
jukra vonatkozóan, és 1,3%
kal csökkent csontszilárdságot. 
Kilencen az űrrepülést kö
vetően sem nyerték vissza a 
csont  sűrűségüket. 

„Az űrhajósok jelentős csont-
vesztést szenvedtek a hat hóna-
pos űrrepülések során – olyan 
mértékűt, amely a Földön idő-

TUDOMÁNYFIGYELŐ

Gyorsabb a csontvesztés az űrben
 A GRAVITÁCIÓ HIÁNYA LEHET AZ OK

A Nemzetközi Űrállomás (ISS), amelyet az Expedíció 56 legénységének 
tagjai fotóztak le a Szojuz űrhajóról a dokkolás után, 2018. október 4-én

Lesfigyelő rendszer debütál  
a katari foci vb-n

 A VIDEOASSZISZTENS KÖVETKEZŐ FÁZISA
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MUNKAPSZICHOLÓGIA

Petőfi Sándor  
175 esztendeje vetette 
papírra Pató Pál úr című 
költeményét, amelynek 
refrénje ismerősen cseng: 
Ej, ráérünk arra még! 
Legyen szó nősülésről, 
házának javításáról, 
kertjének gondozásáról, 
ruhatárának frissítéséről, 
avagy örökségének 
megőrzéséről. 

Pató Pálok ma is vannak, sőt, 
valljuk be, velünk is előfordul 
a halogatás, tologatás, hiszen a 
dolgok úgyis megvárnak, a fel
adatok nem rohannak el. Saj
nos, a határidős munkákkal 
más a helyzet, azok be 
nem tartása súlyo
sabb következ
ményekkel jár.

A cím
ben szerep
lő másik állí
tás, miszerint 
a halogatás ér
z e l e m k e z e l é 
si probléma, dr. 
Tim Pychil kutatá
sai alapján született meg, 
amelynek értelmezésére Szabó 
Anna vállalkozott. – Mert, mik 
is a halogatás jellemző „tüne
tei”? – teszi fel a kérdést a szer
ző a pszichoforyou.hu portálon 
megjelent cikkében. 

„A halogatás gyakorlatilag 
ön sebzés” idézet az  University 
of Calgary  professzorához,  dr. 
Piers Steelhez tartozik. Az elsőre 
erősnek ható kije lentést a halo
gatás szó eredete is alátámaszt
ja – nem a latin  procrastinare, 
amely annyit tesz: „holnap
ra halasztani”; hanem a gö
rög  akrasia,  avagy  legjobb be
látásunk ellenére, jelentés sel. 
Amikor halogatunk valamit, 
tudjuk, hogy rossz döntést ho

zunk, ezáltal önként kerülünk 
egy negatív gondolati spirálba. 
Dr. Fuschia Sirois, az University 
of Sheffield  pszichológia tan
székének professzora szerint ez 
könnyebb, mint szembenézni 
az előttünk álló feladat okozta 
negatív érzelmekkel.

Ha visszatekintünk evolúciós 
örökségünkre, érthetőbbé válik 
mindez, hiszen őseink számá
ra elsődleges volt, hogy a jelen 
sürgető problémáira fókuszálja
nak (például menekülve egy fe
nyegető ragadozó elől), mint
sem, hogy a közeljövő stressze
in gondolkodjanak. Ez a fajta vi
selkedésmintázat az alapja an
nak a rendkívül erős hajlamnak, 

hogy az azonnali igénye
ink prioritást élvez

nek a hosszú távú 
igények előtt.

A fentiek is
meretében a 
hatékonyabb 
munkavégzés 
érdekében java

solt módszerek:
Gondolkodjunk 

kisebb részfelada
tokban azért, hogy ne tűn

jön olyan ijesztően nagynak és 
fenyegetőnek az előttünk álló 
feladat. 

Az „ötperces szabály”. Az 
Instagram egyik alapítója, Kevin 
Systrom szerint rendkívül haté
kony lehet megállapodni önma
gunkkal  abban, hogy a feladat 
első öt percét tényleg megcsi
náljuk, a többit pedig későbbre 
halasztjuk. 

Nehezítsük meg a haloga
tást! Hatékony lehet, ha a ha
logatás elé kisebb, frusztrá
ló akadályokat állítunk, ame
lyek elég irritálók ahhoz, hogy 
a feladat maga kevésbé tűnjön 
rossznak. 

Sz. T.

A halogatás  
érzelemkezelési  
probléma

 EJ, RÁÉRÜNK ARRA MÉG!

sebb felnőtt populáció esetében 
nagyjából  két évtized alatt va-
lószínűsíthető, és ennek a vesz-
teségnek csak körülbelül a felét 
tudták visszanyerni a visszaér-
kezés után egy évben” – mond
ta el Gabel. 

„A mikrogravitáció számos 
testrendszerre hatással van, 
többek között az izmokra és a 
csontokra. A csontvesztés azért 
következik be, mert azok a cson-
tok, amelyek a Földön általá-
ban terhet viselnek, az űrben 
nincsenek terhelve. Az űrrepü-
lés során a finom csontszerke-
zetek elvékonyodnak, és végül 
a csontrudak egy része elsza-
kad egymástól. Amint az űr-
hajós visszatér a Földre, a meg-
maradt csontkapcsolatok meg-
vastagodhatnak és megerősöd-
hetnek, de azok, amelyek az űr-
ben szétváltak, nem épülhetnek 
újjá, így az űrhajós általános 
csontszerkezete tartósan meg-
változik” – tette hozzá a kuta
tók vezetője.

A tanulmány kimutatta, 
hogy a hosszabb űrmissziók 
egyszerre eredményeztek na

gyobb csontveszteséget és ki
sebb valószínűséget a cson
tok utólagos helyreállításá
ra. A repülés közbeni testmoz
gás – az űrállomáson végzett 
ellenállóképességi edzés – fon
tosnak bizonyult az izom és 
csontvesztés megelőzésében. 
Azoknak az asztronautáknak, 
akik több deadliftet (speciális 
erőemelő gyakorlat – a szerk.) 
végeztek, mint amit a Földön 
szoktak, nagyobb valószínű
séggel épültek vissza a csontja
ik a küldetés után.

„Még mindig sok min-
dent nem tudunk arról, hogy a 
mikrogravitáció hogyan hat az 
emberi egészségre, különösen a 
hat hónapnál hosszabb űrmisz-
sziók során, valamint a hosszú 
távú egészségügyi következmé-
nyekről. Nagyon reméljük, hogy 
a hosszabb küldetések során 
a csontvesztés folyamata vé-
gül teljesen leáll, de erre jelen-
leg semmilyen bizonyítékot nem 
látunk.” – mondta Gabel. 

Források: hvg.hu
reuters.com

G. L.

gyorsabb és pontosabb dönté
seket kínál”.

„A tesztelés nagy sikert ara
tott, és nagyon bízunk abban, 
hogy Katarban egy nagyon ér
tékes támogató eszközzel ren
delkezünk majd, amely segít a 
legjobb és leghelyesebb döntést 

meghozni a játéktéren. A játék
vezetők és a játékvezetőasz
szisztensek azonban továbbra 
is felelősek a játéktéren hozott 
döntésért”.

(Források: hypebeast.com, 
hvg.hu)

G. L.

A rendszer 29 adatpont segítségével követi nyomon  
a játékosok mozgását

132022. július
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A helyi televíziózás hazánkban a 
múlt század nyolcvanas éveiben 
tette meg kezdő, tétova lépéseit, 
és Dunaújvárosban az elsők 
között kezdődött meg a helyi 
műsorgyártás! Az elkészült 
műsorokat kezdettől fogva 
rögzítették, archiválták a tévések. 
Ez a körülbelül két évtized (1985-
2004) kordokumentumait őrző 
videoanyag jelenleg a József Attila 
Könyvtár birtokában van. Tavaly 
októberben „nyílt meg” a könyvtár 
Médiatára, ahol az internet 
segítségével, a világ bármely 
pontjáról bárki böngészgethet, 
kutathat személyes vagy éppen 
helyi, sőt országos jelentőségű 
események mozgóképes 
dokumentumai között. 

A legújabb, mindenki számára elérhető 
technikai vívmányok segítségével, az ún. 
QRkódok alkalmazásával időről időre ol
vasóink figyelmébe ajánlunk különböző 
fontos, érdekes, elgondolkodtató vagy ép
pen mosolyt fakasztó epizódokat közel
múltunkból. Várjuk ezzel kapcsolatos sze
mélyes emlékeiket!

A helyi közélet eseményeinek bemuta
tása, elemzése, értékelése mellett a szó
rakoztatás, a könnyedebb témák feldol
gozása is kezdettől fogva a helyi tele
vízió fontos törekvései közé tartozott. 
Dunaújvárosban régen is gyakran meg
fordultak országos ismertségű és nép
szerűségű művészek, médiaszemélyisé
gek, sportolók, csodabogarak – ma talán 
úgy mondanánk, a celebvilág ismert alak
jai. Az interjúk elkészítése velük időnként 
bizony nehézségekbe ütközött. Szükség 
volt a rámenősségre, a felkészültségre és 
időnként a szerencsére is. Igazi erőpróba, 
„éles” szakmai gyakorlat és valódi siker 
volt, ha az elfoglalt sztárok végül kamera 
és mikrofon elé álltak, ültek. Ilyen beszél
getésekből válogatunk ezúttal.

A ma már 86 esztendős Szilágyi János 
aktív korszakában évtizedeken át az egyik 
legismertebb, legnépszerűbb műsorve
zetőnek, riporternek, újságírónak szá
mított. Közvetlensége, éleslátása, hangu
latteremtő képessége tanítanivaló (len

ne) a média világában… Az idősebb kor
osztály számára ma is ismerősen csen
genek az olyan rádiós műsorcímek, mint 
a Táskarádió (1969–1972), a Senki töb
bet? Harmadszor! című vetélkedő (1972–
1989) vagy a Halló, itt vagyok! (1980–
1989). Televíziós munkái közül a Halló, 
itt vagyunk! (műsorvezető), a Heti Hetes 
(szereplő), a Showbálvány (1996–1998) 
vagy a Kettesben (műsorvezető), de a 
Felvonulók kérték című kívánságműsor
ban is rendszeresen dolgozott. Az 1986os 
dunaújvárosi felvétel 
minősége sajnos már 
nagyon leromlott, de 
éles füllel, nagy hang
erőn követhető a tar
talmas beszélgetés. A 
riporter Pekarek János. 

Hofi Géza már több mint 20 éve nincs 
köztünk, de népszerűsége, mondatainak 
időszerűsége máig sem kopott meg. A ma
gyar kabaré történetének egyik leghíre
sebb és legtöbbet emlegetett alakja, meg
annyi szófordulata a közbeszéd része lett 

(„Ha elszabtuk, hát el
szabtuk, utólag már 
szabhatjuk!”). A ma
gyar kabaréműfaj kü
lön úton járó, kiemel
kedő népszerűségű 
mestere volt, aki önál
ló produkcióival egyéni stílust teremtett. A 
Kossuth és kétszeres Jászai Maridíjas elő
adóművész, színművész, érdemes és kivá
ló művész, a Halhatatlanok Társulatának 
örökös tagja rendszeresen fellépett ön
álló estjeivel a Bartók színházban is, egy 
ilyen alkalommal, 1989ben készült vele az 
alábbi interjú, a kérdező Kertész Viktória.

Fábry Sándor 
mindmáig aktív hu
morista, műsorve
zető, író, dramaturg, 
érdemes és kiváló 
művész. Az 1990es 
évek elején figyeltek 
fel először sajátos humorára. Rövid idő 
alatt számos kabaréműsor konferanszi
éja, szerzője lett. Önálló estjeivel talál
kozhattunk színházakban, majd később 
a televízió képernyőin. 1998tól önálló 
műsorral van jelen különböző tévécsa
tornákon. Az Esti Showderben ismert 
magyar személyiségekkel folytat kötet
len, humoros beszélgetéseket. A mű
sor népszerűbb eleme a „Dizájn Center” 
is, melyben különleges gyűjteménye
ket, retró tárgyakat mutat be egyedi 
kommentárokkal. A Legyen Ön is mil
liomos! című vetélkedő műsorvezetője
ként is szerepelt. 

Televíziós munkái mellett számos fo
lyóiratban is publikált, a Rádiókabaré ál
landó szerzője. Több, ma már közismert 
standupos kiválóság pályáját egyenget
te. Fábry ma már csak elvétve ad interjút, 
ezért utólag is komoly fegyvertény, hogy 
22 esztendeje, dunaújvárosi fellépése alkal
mából sikerült rábírni egy rövid tereferére. 
A riporter Fodor Endre.  

Arra alkalmas okostelefonjukra, tab
letjükre töltsenek le egy QRkód olvas
ására használható alkalmazást, utána 
már nincs más dolguk, mint dekódol
ni („szkennelni”) a cikkben található kó
dokat, és már meg is elevenedik a múlt. 
Kellemes időutazást kívánunk!

Szirmai György

Múltunk eseményei mindenki 
számára visszanézhetők (3.) 
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Mátyás Gábort, a Dunaújvárosi 
Központi Sportegyesület ügyvezető 
elnökét, mint sportvezetőt, szinte 
minden dunaújvárosi sportrajongó 
ismeri. Azonban, mint sportolót 
és magánembert ma már jóval 
kevesebben. Most őt faggattuk 3+1 
kérdés erejéig.

Gábor sorsa sportolóként eleve elrendelte
tett volt, hiszen keresztapja nem volt más, 
mint a legendás birkózóként és edzőként is 
ismert Komóczi Gábor. Azt is kevesen tud
ják, hogy nagy visszatérő, ugyanis egy sú
lyos gerincműtét után lépett ismét a sző
nyegre, majd ezt követően veteránként 
szebbnél szebb sikereket aratott. De me
séljen inkább ő!

1. Hogyan alakult az élete az elmúlt évek 
során?
– Az élsport befejezését követően edző
ként tevékenykedtem az egyesületnél, köz
ben testnevelő tanárként is dolgoztam, 
majd 2008tól látom el az egyesület veze
tésével járó feladatokat. Mindjárt ebben az 
évben kezdődött a 2008as gazdasági vál
ság, mely komoly feladatok elé állította az 
egyesület elnökségét. Kompromisszumo

kat kellett kötnünk, voltak veszteségeink, 
de az egyesület működőképes maradt. Sze
rencsésnek mondhatom magam, mert a 
munkám mellett szeretett sportágammal 
sem kellett megszakítanom a kapcsolatot. 
Aktívan részt veszek a birkózósport szer
vezésében, valamint sportolóként is a mai 
napig próbálom megállni a helyem, hiszen 
a 35 év feletti korosztályban rendszeresen 
részt veszek versenyeken, hetente 23 alka
lommal edzek a fiatalokkal és a saját kor

osztályommal is. A sport meg
határozó a családi életemben 
is, hiszen ikerlányaim óvodás 
koruk óta balettoznak, vala
mint öt éve aktívan légtornáz
nak is. Mindennapi munkám 
mellett társadalmi tevékenysé
get végzek a Magyar Birkózó 
Szövetség és a Sportegyesüle

tek Országos Szövetségének elnökségében, 
valamint alapítványok kuratóriumi tagja
ként is próbálom segíteni a dunaújvárosi 
sportot. Az üzleti életbe is belekóstoltam, 
hobbiként különböző lehetőségekkel pró
bálkozom.  A pandémia mindannyiunk éle
tében igen nagy próbatétel volt, a munká
ban és a magánéletben egyaránt. Nem volt 
egyszerű megoldani a feladatokat. Ezúton 
is köszönöm mindenkinek, aki bármilyen 
formában hozzájárult ahhoz, hogy a 2021
ben 70 éves jubileumát ünneplő DKSE mű
ködőképes maradt. 

Az elmúlt háromnégy évben teljesen 
megváltoztattam gondolkodásomat és a 
dolgokhoz való hozzáállásomat, ami nagy
ban segíti a problémák megoldását és a 

mindennapi életemet. Mindig is pozitív 
és vidám voltam, most ez fokozottan igaz. 
Kijelenthetem, hogy boldog ember vagyok, 
hiszen szeretem, amit csinálok.

 
2. Mire a legbüszkébb a magánéletében, 
sportpályafutásában?
– Büszke vagyok a családomra, a feleségem 
munkáját nagyra értékelem, valamint iker
lányaim iskolában és sportban nyújtott tel
jesítménye előtt is kalapot emelek. Sport
pályafutásomban büszke vagyok 35 év 
feletti korosztályban elért eredményeim
re, de leginkább arra, hogy a mai napig ak
tívan tudok sportolni. Mikor 14 éves gye
rekként Dunaújvárosba kerültem az akkori 
Kohászhoz, álmomban sem gondoltam 
volna, hogy egyszer ennek a nagy múltú, 
kiemelkedő eredményekkel bíró sport
egyesületnek lehetek majd a vezetője.

3. Mit adott Önnek a sport? Van-e hi-
ányérzete, meg nem valósult álma?
– A sport rengeteg élményt adott, vala
mint egy olyan kapcsolatrendszert, amely
lyel gyakorlatilag mindenhová el lehet 
jutni. Rengeteg ismerőst, barátot, akik
re bármikor számíthatok. Hiányérzetem 
természetesen van. A profi sportpálya
futásom messzemenően nem teljesedett 
ki, nagyon szerettem volna felnőtt világ
versenyeken eredményesen szerepelni. Ez 
sajnos nem sikerült, az okaival tisztában 
vagyok, melyekből tanulva a fiatal, tehet
séges sportolóknak szeretném ezeket a ta
pasztalatokat átadni.

3+1. Figyelemmel kíséri-e ma is egykori 
sportágát? Kit tart igazán jónak a fiata-
lok közül és miért?
Mindennapjaim része a birkózás, a szak
osztálynál és a Magyar Birkózó Szövet
ségnél is különböző feladatokat látok el. 
Mondhatom, hogy naprakész informáci
ókkal rendelkezem. Az elmúlt években a 
birkózósport rengeteget fejlődött, mely 
megmutatkozik a jelenleg érvényes sza
bályrendszerben és az alkalmazott techni
kai és taktikai elemekben egyaránt. A fia
talok közül azokat a sportolókat tartom a 
legjobbnak, akik kitűzik maguk elé a célt, 
amelyet el szeretnének érni, és a fókuszu
kat folyamatosan ezen tartva haladnak elő
re úgy, hogy nagy szeretettel és alázattal 
dolgoznak. 

Szóládi Zoltán

SPORT

3+1 kérdés Mátyás Gáborhoz
 KÉRDEZZ-FELELEK SPORTLEGENDÁINKKAL

Névjegy
Sportág: birkózás
Született: Enying, 1970. 
július 1.
Főbb sikerei: Felnőtt 
magyar bajnoki ezüstérem 
(1996, 57 kg-os súlycso-
portban) 1990-97-ig felnőtt 
kötött fogású válogatott kerettag, 
2007-ben senior korosztályban vi-
lágbajnoki cím, ezt követően pedig 
több érmes helyezés
Végzettsége: Birkózó szakedző 
(Testnevelési Egyetem 1999); Kö-
zépiskolai testnevelő tanár (Pécsi 
Tudományegyetem 2001) 
Foglalkozása: Ügyvezető elnök 
(Dunaújvárosi Központi Sportegye-
sület)
Családi állapota: Nős, felesége 
Tóth Judit bölcsődevezető, iker 
gyermekei: Dorka és Panna (2006)
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A dunaújvárosi véradás 
egyik fő bázisa hagyomá
nyosan az ISD DUNAFERR, 
ahol legközelebb a Kokszo
lóban adhatnak vért, júli
us 21én 812 óráig. A nyári 
időszakban ez lesz az utolsó, 
gyárkapukon belüli véradás. 
A szervezők kérik a véradó
kat, hogy fényképes igazol
ványt és tajkártyát vigyenek 
magukkal.

HÍREK

Üzemi mentők:  
 4-104

Mo bil te le fon ról: 

06 (20) 883-4-104
Üzemi tűzoltóság:   

4-410
Központi diszpécser:   

13-11
Biztonsági Igazgatóság  

diszpécserközpont: 

26-07, 11-79
Tudakozó: 9

FONTOS INFORMÁCIÓK
Véradás

Újra itt a nyár, így a korábbi évekhez hasonlóan magazi
nunk idén is meghirdeti hagyományos fotópályázatát. Ezút
tal olyan képeket várunk a dunaferres kollégáktól, amelyek 
Magyarországon tett kirándulások, utazások során készül
tek, hazánk szép tájait, épületeit, látnivalóit ábrázolják.

Küldjenek egy fotót rövid képaláírással, történettel a 
dunaferrmagazin@isddunaferr.hu címre augusztus 7ig. Az 
emailben szerepeljen a beküldő neve, munkahelye és telefo
nos elérhetősége is. A legjobban sikerült képekből összeállítást 
közlünk augusztusi lapszámunkban, három szerencsés bekül
dő pedig a Dunaferr Magazin és a Magyar Vas és Acélipari 
Egyesülés által közösen felajánlott ajándékcsomagot nyer. 

Várjuk a fotókat, kellemes pihenést, frissítő nyári élménye
ket kívánunk minden kedves olvasónknak! 

A Dragon Steel SE versenyzői június 11-12-én a nyolcadik, 10 személyes 
Sárkányhajó Magyar Bajnokságon vettek részt. A Fadd-Domboriban 
megrendezett versenyen az U18-as korosztálytól egészen a Senior C 
korosztályig, 200 és 2000 méteres versenytávokon mérettették meg 
magukat a Magyar Sárkányhajó Szövetség egyesületei. A Dragon Steel 
28 taggal, 8 legénységgel állt rajthoz a bajnokságon, ahonnan két 
bronzéremmel és több értékes helyezéssel tértek haza.

Június utolsó hétvégéjén több 
helyszínen zajlottak az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgató
ság XIII. Országos Tűzoltószak
mai Vetélkedőjének programjai. 
Az ország tűzoltóinak változa
tos versenyszámokban kellett bi
zonyítaniuk szakmai felkészült
ségüket. A verseny a szaktudást, 
a csapatmunkát és az egyéni tel

jesítményeket egyaránt tesztel
te, s nem pusztán gyakorlati fel
adatokból állt, a versenyzőknek 
komoly elméleti tesztekkel is 
meg kellett birkózniuk. A léte
sítményi tűzoltóságok kategóri
ájában a VÉDSZ DUNAFERR 
tűzoltóság csapata kiváló helyt
állással az első helyen végzett. 
Gratulálunk!

Országos versenyt 
nyertek

Fotópályázat
 HAZAI TÁJAKON
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