
Új utasításrendszerben vizsgáznak a vasutasok
Az idei évtől olyan vizsgarendszerben teljesíthetik a vasúti 
munkavállalók a számukra előírt szakmai vizsgákat, amely 
lehetővé teszi a valóban szükséges ismeretekre fókuszáló, 
hatékony tanulást, és a sikeres vizsgával megteremti a biz
tonságos munkavégzés alapjait.

2. oldal

„Nagyhal” a mechanika gépei között
Méretes halat formázó tábla látható a Gyártó Egység me
chanikaüzemben, a gépsorok között, nevezetes fogásokat 
rangsorolnak rajta. Nem is gondolnánk, hogy a fémmeg
munkáló gépeken ennyi horgász dolgozik. Jól ismerik egy
mást, munkatársi kapcsolatuk a vizek mellett barátságban 
folytatódhat.

4. oldal

Bravúros DUNAFERR-siker
Négyszeres győztesként érkezett a vállalat csapata szep
tember 24én a tizedik alkalommal megrendezett Alcufer 
Kupára, a győrgyirmóti stadionba. Izgalmas küzdelmeket 
követően ismét a DUNAFERR lett a kupagyőztes, remek 
helytállással szerezte meg a trófeát a csapat.

6. oldal

Gyártörténeti gyűjtőmunka  
a hatvanas évek végétől 
Ipartörténeti értékeink megőrzésével foglalkozik az OMBKE 
Történeti Bizottsága, amelynek a kezdetektől fogva tiszte a 
vállalatoknál folyó ezirányú tevékenység segítése. A Dunai 
Vasmű vezetése 1968ban döntött a gyártörténeti gyűjtő
munka elindításáról.

10. oldal
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AKTUÁLIS

A DUNAFERR 
vasútforgalmi rendszere 
behálózza a vállalat teljes 
területét. A különböző 
vasúti munkakörökben 
szolgálatot teljesítő 
kollégák nélkül a gyár 
egyetlen egysége sem 
tudna működni. 

Így minden szempontból fon-
tos, hogy egyrészt ne legyen a 
területen súlyos létszámhiány, 
másrészt olyan vizsgarendszer-
ben teljesíthessék a vasúti mun-
kavállalók a számukra előírt 
szakmai vizsgákat, amely lehe-
tővé teszi a valóban szükséges 
ismeretekre fókuszáló, haté-
kony tanulást és a sikeres vizs-
gával megteremti a biztonságos 
munkavégzés alapjait. 

Ősz Lászlóval, a Szállítómű 
gyárvezetőjével és Bükki Miklós 
termelésvezetővel a vasúti vizs-
gáztatási rendszer közelmúlt-
ban lezajlott változásairól 
beszélgettünk.

– A vasúti munkakörök-
ben a DUNAFERR-nél a ko-

rábbi években azt az utasítás-
rendszert alkalmaztuk, ami 
a Magyar Államvasutaknál is 
használatban van – jegyez-
te meg elöljáróban a gyárveze-
tő. – Ez a bizonyos F1-es és F2-
es utasításrendszer a különbö-
ző vasúti munkakörökhöz elő-
írt szakmai vizsgák esetén egy 

hatalmas tudásanyag megtanu-
lását tette szükségessé, amely-
nek nagy része olyan ismeret 
volt, amire később a napi mun-
kában javarészt már nem is 
volt szüksége az adott dolgo-
zónak. Ezzel együtt sok újfel-
vételes munkavállaló számára 
nagy nehézséget okozott a vizs-

gák teljesítése, nagy volt a siker-
telen vizsgák aránya, így sajnos 
nem tudtunk velük számolni a 
jövőben, mint leendő kollégák-
kal. Mellesleg nagy számban 
fordult elő az a helyzet is, hogy a 
munkáltató költségén kiképzett 
dolgozók a sikeres vizsgát kö-
vetően elhagyták a céget és a 

Magyar Államvasutaknál he-
lyezkedtek el. Mindezen okok 
miatt döntöttünk úgy, hogy a 
törvényi lehetőséggel élve átté-
rünk egy egyszerűbb, egyúttal a 
DUNAFERR működéséhez sok-
kal jobban illeszkedő utasítás-
rendszerre. Ez pedig a saját célú 
vasúti pályahálózatok szolgála-
ti utasításrendszere, amely kife-
jezetten az iparvágány-hálózat-
tal rendelkező vállalatokra van 
„szabva”. A felkészülést a váltás-
ra már a tavalyi év végén elkezd-
tük, a szükséges hatósági enge-
délyeket beszereztük és a vál-

Új utasításrendszerben 
vizsgáznak a vasutasok

 A LÉNYEGRE FÓKUSZÁLÓ, JÓL HASZNÁLHATÓ TUDÁSANYAG 
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lalati HR-szervezet segítségével 
megszerveztük, majd lebonyo-
lítottuk a vizsgáztatásokokat 
is. Mintegy 150 munkavállalót 
érintett ez a folyamat, akik vala-
mennyien sikeres vizsgát tettek 
egy olyan tudásanyagból, amely 
már igazodik a napi munkavég-
zés kritériumaihoz, a vállalaton 
belüli valós vasútforgalmi hely-
zetekhez. Így április elsejével si-
keresen át tudtunk állni az új 
rendszerre.

Bükki Miklós vasútszak-
mai oktatóként és a Vasúti Pá-
lya használók Egyesületének 
elnök helyetteseként is rálá-
tással rendelkezik a terület-
re. A váltás szerinte is szüksé-
ges volt már, és a jövőben meg-
könnyítheti a vasúti szakem-
ber-utánpótlás folyamatát is a 
DUNAFERR-nél.

–  A korábbi, MÁV-os uta-
sítás alapján történő vizsgáz-
tatás mintegy 600 oldalnyi tu-
dásanyag elsajátítását igényelte, 
ezzel szemben az új rendszer-
ben egy lényegre törő, valóban a 
napi munkához szükséges isme-
retekre fókuszáló, 100 oldalas 
ismeretanyagból kell felkészül-
niük és vizsgázniuk a kollégák-
nak. A mozdonyvezetők eseté-
ben ehhez még egy 50 oldalas 
tananyag társul, ami az ő mun-

kakörükre vonatkozó speciális 
ismereteket tartalmaz. Miután 
a dolgozóinknak minden eset-
ben soron kívüli, plusz vizsga-
kötelezettséget jelent, ha bár-
mi módosítás történik az uta-
sításban, fontos szempont volt, 
hogy teljesíthetőek legyenek a 
vizsgakövetelmények. A koráb-
bi rendszerben, ha mondjuk egy 
külsős kollégát próbáltunk fel-

venni kocsirendezőnek, akkor 
a kiképzése körülbelül fél évbe 
telt. A hosszú képzési idő és a 
nagy mennyiségű elsajátítandó 
anyag miatt nagy volt a 
lemorzsolódások és a sikertelen 
vizsgák aránya. Az új rendszer-
ben a tudásanyag 80 óra alatt el-
sajátítható, tehát gyakorlatilag 
két hét alatt el lehet végezni egy 
alaptanfolyamot, és a sikeres 
vizsga után már tudjuk is foglal-
koztatni az új munkavállalót. 

– Mi a helyzet jelenleg a szak
mai utánpótlással a Szállítómű 
területén?

 – Szinte folyamatosan mun-
kaerőhiánnyal küzdünk a kü-
lönböző vasúti munkakörök-
ben. Ezért az utánpótlás biztosí-
tásához egyik megoldásnak azt 
látjuk, ha saját magunk képez-
zük ki a szükséges munkaerőt. 
Mozdonyvezetőkre, tolatás-
vezetőkre és kocsirendezőkre 
is folyamatosan szükségünk 
van. Első körben kocsirendező- 
képzést szeretnénk indítani a 
HR-szervezet szakembereivel 
együttműködve. Az erről szó-
ló felhívást hamarosan külső fe-
lületeken is közzétesszük, mint 
képzéssel egybekötött álláslehe-
tőséget. Reménykedünk benne, 
hogy lesznek fiatalok, akik lát-
nak perspektívát abban, hogy 
iparvasúton dolgozzanak. 

Az új utasításrendszerben 
történő vizsgáztatás lebonyolí-
tásában, valamint a tervezett sa-
ját képzések előkészítésében is 
együttműködik a Szállítóművel 
a vállalat HR-szervezete. Mint 
azt Gyovai Attila humánerőfor-
rás-fejlesztési osztályvezető el-
mondta, a DUNAFERR jelenle-
gi helyzetében is mindent elkö-
vetnek annak érdekében, hogy 
a vállalat működését kiszolgáló 
vasúti tevékenység ellátásához a 
szakember-utánpótlás biztosít-
va legyen. 

Az együttműködésben a 
Szállítómű feladata a speciális 
vasútszakmai ismeretek figye-
lembevételével a szakmai háttér 
biztosítása, a humán szakembe-
rek pedig az oktatásszervezés és 
lebonyolítás operatív feladatait 
végzik el. 

Sz. I.

NEKROLÓG

Megyes Imre
(1963-2022)

Tragikus hirtelenséggel elhunyt az Acélmű kollektívá-
jának egyik meghatározó, rutinos szakembere, a folya-
matos acélöntőmű üzemvezető-helyettese. 

Megyes Imre 1963. február 12-én született Kecelen. 
A Bánki Donát Szakközépiskolában érettségizett kohász 
szakon. A középiskola után az Acélmű FAM-üzemében 
állt munkába öntő munkakörben, 1981 augusztusá-
ban. A munka mellett folytatta a tanulást, és 1984-ben 
kohásztechnikusi végzettséget szerzett. Rövid idő után 
kormányos III. munkakörbe került, az öntőgép kezelé-
sét is gyorsan megismerte, a szükséges szakmai isme-
reteket elsajátította. 1987-ben már kormányos I. be-
osztásban dolgozott. 1993-ban üzemmérnöki oklevelet 
szerzett az NME KFFK szervezői szakán. Munkahelyén 
folyamatosan hasznosította tudását, kiemelkedő szá-
mú újításával segítette az üzem munkáját. 1993-ban 
gépmesterként irányította a technológiai folyamatban 
a kollégáit, 1995. decemberétől már műszakos üzem-
vezetőként tevékenykedett. Munkatársai, beosztottai 
tisztelték, elismerték szakmai felkészültségét, adtak a 
véleményére. 2001-ben főművezetőként folytatta mun-
káját a FAM-üzemben, újabb ismereteket szerezve az 
üzem irányításában. A munka mellett továbbra is fon-
tosnak tartotta a tanulást. A szakmai ismereteken túl 
angol nyelvet tanult, nyelvvizsgát tett, tudását munká-
ja során is hasznosította. 2007. decemberétől látta el a 
FAM-üzem üzemvezető-helyettesi munkakörét, precí-
zen, előrelátóan tevékenykedett, munkájában mindig az 
Acélmű és az üzem érdekeit tartotta szem előtt. 

Szabadidejében hobbijának, a zenélésnek élt, kiváló 
basszusgitáros volt, együttesével, a Zaphirral számos 
nagyszerű koncertet adtak.

Megyes Imrét október 1-én helyezték örök nyuga-
lomra a dunaújvárosi temetőben. Pótolhatatlan űrt ha-
gyott maga után, emlékét szeretettel megőrizzük. Tisz-
teletére mondunk egy utolsó „Jó szerencsét!”.

32022. október



vezetésnek – árulta el. A hor-
gászat egészen más, inkább 
életforma.

– Gyerekkorom óta horgá-
szom, maga a víz vonz. Apai 
ágon nagyapám halász volt, 
nagyanyám úgy ette a keszeg-
féle halakat, hogy a csupasz vá-
zat szinte egyben húzta ki a szá-
jából.  Vadászélményt ad a hor-
gászat: kihívás odacsalni a ha-
lat, majd várni, míg bekapja a 
csalit. Együtt jó igazán a víz, 
a természet és a nyugalom. Itt 
„félig pikkelyben járunk” a gé-
pek között, munkahelyi csapa-
tok két-három napra elmen-
nek sátorozni, vagy faházat bé-
relnek egy horgászhely körül. 
Mióta családom van, velük já-
rok, főként fizetős horgászta-
vakra, ahol rendezettek a kö-
rülmények. Különösebben nem 
szeretem a halat, megeszem, de 
nem vagyok oda érte. A felesé-
gem viszont imádja. Csak csalá-
di fogyasztásra viszünk haza ha-
lat, annyit, amennyi kell, a töb-
bit visszaengedjük.

Elcsodálkoztam József meg-
jegyzésén, aztán megtudtam, 
hogy az igazán nagy halakat 
mindenütt visszaengedik a víz-
be. Első nagyhalát, egy tíz és fél 
kilós pontyot tizenhat évesen 
fogta:

– A Kis-Dunán volt csóna-
kunk. Hosszú, vékony, keszege-
zésre való bolognai bottal fog-
tam ki a halat. Egy földindu-
lással felért az élmény, ahogy 
finombotos horgászat közben 
egy ekkora halat kifárasztottam 
– és már a horgászbotokról 
folytattuk a beszélgetést, 
ami számomra egy külön 
tudománynak tűnt, akár a csalik 
különbözősége.

– Nem múlik el munkanap az 
üzemben, hogy kávészünetben 
ne beszéljünk a csalikról, hogy 
ki, mivel, milyen halat fogott.

Közbevetettem, hogy kis-
lánykoromban a bátyám kenye-
ret gyúrt, legyet, gilisztát gyűj-
tött – manapság már külön ipar-
ág épült a csalik köré, van epres, 
ananászos, különböző színek-
ben, illatokban. Nekünk tetszik 
is, de a fő kérdés, hogy a halak-
nak ízlik-e?

GYÁRI ÉLET

Méretes, talán pontyot 
formázó tábla állított meg 
a minap a Gyártó Egység 
mechanikaüzemében,  
a gépsorok között. 

Nevezetes fogásokat rangso-
rolnak rajta, három kategóri-
ában. Úgy láttam, krétával ír-
hatták, így a helyezéseket a 
kifogott halak időről időre át-
íratják. Egy aranyhal fotója ta-
lán az álmaikról szól, a tábla 
fölött pedig a horgászható vi-
zeket hangsúlyozó térkép függ. 
Nem először jártam erre, de so-
sem gondoltam volna, hogy a 
fémmegmunkáló gépeken ennyi 
horgász dolgozik. Jól ismerik 
egymást, munkatársi kapcsola-
tuk a vizek mellett barátságban 
folytatódhat.

Víz, természet,  
nyugalom
Hujber József forgácsoló har-
minc éve, a rendszerváltás éve-
iben jött Dunaföldvárról a Vas-
műbe, vállalva a folyamatos 
műszakot:

– Ehhez értek, jók a körül-
mények, elfogadhatók a bérek 
– ejtett néhány szót a kezdetek-
ről. Ottjártamkor épp egy száz 
kiló körüli fogaskereket alakí-
tott. Gépét, az oldalán lévő fe-

kete, matt tábla felirata szerint 
Németországban gyártották 
1951-ben.

– Öregebb a masina, mint én 
– mosolyodott el. – Nyolcadikos 
koromban jártam itt először, 
a nagy fogazó már akkor is itt 
volt. Egy olajemulziót használ-
tak a hűtésére, én meg voltam 
győződve, hogy tej…

Elmondta, számára fon-
tos volt, hogy a DUNAFERR 
a sportban is jeleskedett, szin-
te minden csapatbajnoksá-
got megnyert az ezredforduló 
évtizedében.

– Valamikor labdarúgó vol-
tam, igazolt játékos egy ko-
molyabb sérülésemig, utána a 
súlyemelést választottam le-

„Nagyhal” a mechanika  
gépei között

 HORGÁSZKÖZÖSSÉG
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Sporthorgászat  
békés vizeken
Lekrinszki Máté forgá-
csoló nyolc éve dolgozik a 
DUNAFERR-nél:

– A második munkahelyem 
a gyár, mindenképpen a 
szakmámban szerettem 
volna dolgozni. Megtetszett 
pályaválasztás idején, hogy az 
esztergályosok precíz emberek 
az élet bármilyen más terü-
letén is, és még jól is keres-
nek. Bámulatos volt az első lá-
tásra a Vasmű. Minden lépték 
nagy, nincs semmi, ami apró. 
Elcsodálkoztam, hogy milyen 
nagy alkatrészek vannak és azo-
kat mi állítjuk elő. Tavaly, a ka-
rácsonyi időszakban adódott egy 
lehetőség, meg tudtuk nézni a 
nagyolvasztót, láttunk csapolást 
is. Felismertem olyan alkatrészt, 
amit itt készítettünk. Precíz va-
gyok a horgászatban is – kanya-
rodtunk vissza a témánkhoz. – 
Sokan mondják, hogy csak a sze-
rencsén múlik a halfogás, de ez 
nem igaz: számít a tapasztalat, 
a tudás is. Dunavecsén lakunk, 
apukám minden nap lejárt a 
Fűzvölgyi-csatornára. Hatodikos 
koromtól mentem vele, és sike-
rült fognom egy hat kilós amurt. 
Beleszerettem a horgászatba, 
mentem biciklivel, majd motor-
ral, most autóval. A békés, lan-
kás vizeket szeretem, mint ami-
lyen a solti Kis-Duna zárt holt-
ága. Horgásztavakra azért me-
gyek, hogy rekordokat fogjak, 
mint amilyen legutóbb a 24,8 ki-
lós tokhal volt. Visszaengedtem, 
hiszen bizonyos méret fölött vé-
dettek. Csak a harcsára vonatko-
zik más szabály, hisz egy mére-
tes harcsa naponta több kiló ki-
sebb halat megeszik – avatott 
be a horgászok alapismereteibe, 
majd a napi beszédtémára, a csa-
likra terelődött a szó:

– Minden nap beszélünk 
róla, hogy jön a hal, nem jön a 
hal, és mivel lehet halat fogni? 
Fogós kérdés a csali. Boltban is 
veszek, és készítek is. Ha úgy 
gondoljuk, van egy tuti recept, 
az ma bejön, holnap biztosan 
nem. Számít az időjárás, hideg-
front idején nem is érdemes el-
menni. Persze, mondják a har-

csások, a harcsa a nyári rekke-
nő hőség utáni viharban jön iga-
zán. Külön, erős, komoly felsze-
relésük van a harcsásoknak. Én 
a békés halakat, a pontyot, az 
amurt, a keszegféléket kedve-
lem. Rendszeresen járok hor-
gászni, egyedül és kollegák-
kal is. Legutóbb az IFI szerve-
zett horgászversenyt, három 
naposat, hogy valamennyi mű-
szak el tudjon indulni. Az egyik 
versenynapot megnyertem, 
Újmajoron pontyokat fogtam, 
nem is keveset. Vasárnap pe-
dig az egyesületi versenyen let-
tem első. Tapasztalat és gyakor-
lat kellett mindkét győzelem-
hez – jegyezte meg, majd a hor-
gászatról, mint sportról beszél-
gettünk. Számít a felszerelés is a 
csali mellett:

– Gyerekkoromban egy tele-
szkópos botra spóroltam, majd 
modernebb dolgokra. Ételként 
a rántott süllőt szeretem, vagy 
a süllőt egészben sütve, citrom-
mal a szájában tálalva. Amúgy 
nem vagyok nagy rajongója a 
halételeknek, a testvéremék vi-
szont imádják, a héten is vittem 
nekik halat.

A halfogás élménye
Méhes Attila forgácsoló har-
mincöt éve kezdett dolgozni a 
mechanikaüzemben:

– A nagybátyám művezető 
volt itt, de egy szóval sem győz-
ködött, hogy válasszam ezt a 
szakmát. Egy üzemlátogatáson 
tetszett meg a gyár, benne a for-
gácsoló gépek, az üzem hangu-
lata. Itt voltam tanuló, ez lett a 
munkahelyem – beszélt rövi-

den a szakmájáról a gyárról, a 
kollégákról.

– Egy műszakban tizenöt-
húsz ember dolgozik, hamar el-
terjed, hogy ki horgász. A hosz-
szú pihenő két nap, olykor há-
rom, és előfordul, hogy kell egy 
plusz szabadnap. Megoldjuk, 
minimum ketten megyünk, 

de voltunk már heten is sá-
torral, vagy faházat bérelve. 
Horgásztunk a héten is. Idén 
a Balatonon, az előszállási és 
a hartai Kékesi-tavon horgász-
tunk – sorolta az alkalmakat. 

Közbevetettem, hogy telepí-
tett halastavon csak-csak akad 
valami a horogra…

– Nem mindig egyszerű 
ott sem, előfordult, hogy csak 
egy-két halat fogunk. A miénk 
sporthorgászat, többnyire visz-
szaengedjük a halakat. Az en-
gedélyem a Dunára szól, ha ha-
lat enne a család, lemegyek hor-
gászni, és haza is viszem. Az 
éves korlátom a dunai halra har-
minc darab, harmincöt centistől 

öt kilósig – avatott be a számuk-
ra természetes szabályokba. 
Elmesélte, hogy horgászni csak 
vizsga után lehet. Számot kell 
adni vizekről, halfajtákról, mű-
tárgyakról. Igazolványt adnak 
az általános horgászati isme-
retek sikeres vizsgájáról. Szóba 
került, hogy a felesége levizsgá-
zott, de nem horgászik, ha néha 
vele tart, akkor sem.

– Mi nem hétvégén járunk 
horgászni, hanem szabadnapo-
kon. A fiam egyetemre jár, év-
közben nem tud jönni, nyá-
ron viszont sátorozik velünk.  
Ő sem horgászik, de jól érzi ma-
gát közöttünk…

A „nagy fogásról” folytat-
tuk tovább a beszélgetést, a táb-
la előtt: 

– Ketten voltunk egy kollé-
gámmal a Gulya-tavon, faházat 
béreltünk három napra. Rádió 
riasztott éjszaka, hogy jön a 

ponty – mesélte, miközben az új 
technikákról is beszélt. Fejlődik 
a horgászat, fejlesztik a felszere-
lést, és igen, éjszaka akár alud-
hatnak is, az elektronika őrzi 
a horgászbotot, jelzi a halak 
mozgását. 

– A lényeg a halfogás élmé-
nye, a természet közelsége, a táj, 
a társaság – összegezte beszél-
getésünket Attila. – Horgászat 
közben nem beszélünk a gyár-
ról. Itt bent a kávészünetben vi-
szont rendszeresen téma a hor-
gászat. Az etetőanyagok kö-
zött most az epres pellet a fa-
vorit, kérdés, hogy a halaknak 
tetszik-e… 

Kaszás Éva 
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„LeKÉPezéseink” címmel 
nyílt meg október 11-én 
a Bartók Kamaraszínház 
és Művészetek Háza Aula 
Galériájának legújabb 
időszaki kiállítása, amely 
november 11-ig  
tekinthető meg.  
A kiállító Panoráma Fotó 
Egyesület tagjai közül 
többen a DUNAFERR-hez 
kötődnek, alkotásaikkal 
találkozhatunk az 
igazgatósági Vaskohász 
étteremben is. 

Négyszeres győztesként 
érkezett a vállalat csapata 
szeptember 24-én 
 a tizedik alkalommal 
megrendezett Alcufer 
Kupára, a győr-gyirmóti 
stadionba. Izgalmas 
küzdelmeket követően 
ismét a DUNAFERR lett  
a kupagyőztes.

Közel harminc nagy cég, vál-
lalkozás, hivatal jelezte részvé-
teli szándékát a kupára, köz-
tük olyan patinás vállalatok, 
mint az Audi Motor Hungária 
Kft., a GYSEV Zrt., a Bosch 
Hungária Kft., a Magyar Suzu-

Akit megérint a nagyvilág
 A PANORÁMA FOTÓ EGYESÜLET TÁRLATA

Bravúros DUNAFERR-siker
 A X. ALCUFER KUPÁT IS MEGNYERTÉK

Pálfi László 

Komáromi László 
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ki Zrt. vagy éppen Olaszország-
ból az ABS S.p.A. Érdekesség, 
hogy a Suzuki csapata már 
Olasz országból is jött haza 
tornagyőzelemmel, de ennek 
ellenére a DUNAFERR csapatát 
szerették volna leginkább el-
kerülni az ellenfelek, hiszen a 
Duna újvárost képviselő alakulat 
négyszeres győztesként, cím-
védőként érkezett a kupára.

Tóth Imre legénysége nem 
a legjobb előjelekkel készült a 
rendezvényre, hiszen sérült és 
beteg távolmaradók mellett kel-
lett összerakni egy ütőképes, a 
DUNAFERR kispályás labda-
rúgócsapatának eredményeihez 
méltó képpen szereplő gárdát.

A sorsolást követően négycsa-
patos csoportba kerültek az újvá-
rosi fiúk, ahol a Kar cagról érkező 
E-HULL Kft. várt az együttesre. 

Nagy csatában 1:0 arányban 
sikerült a nyitómeccset meg-
nyerni. A folytatásban az első 
meccsét 6:0 arányban nyerő 
Győr-Szol Zrt. következett, 
akikkel gól nélküli döntetlent 
játszott a DUNAFERR. A 
csoport utolsó meccsére aztán 
megtáltosodott a csapat, és az 
ajkai Poppe és Potthoff Kft. 
együttesét 11:0-ra győzték le, 
így megszerezte a csoportelső-
séget is.

A kieséses szakaszban ne-
héz ágra került a DUNAFERR, 
a tavalyi döntős GyMSM 
Kormányhivatallal kellett 
szembenézniük. Az ellenfél 
meg is szerezte a vezetést, az-
tán már nem is sikerült gólt 
szerezni ellenük, viszont a 
hosszabbításban egy formás, 
gyors akció végén Petrás Gábor 

a hálóba vágta a labdát, 1:1 lett 
az eredmény. Jöhettek a bün-
tetők. Nagyszerű kapusunk, 
Barsch Gábor egyet hárított, 
a DUNAFERR pedig mindhá-
rom hetest belőtte, így a leg-
jobb nyolc csapat közé került. 
A továbbiakban a torna tit-
kos esélyese, a MÉH Zrt. várt 
a vasműsökre. A 3:3-as meccs 
ismét a büntetőrúgásokra bíz-
ta a győzelmet, a mieink is-
mét berúgták mindhárom lab-
dát, a MÉH egyet elhibázott, 
így a DUNAFERR-nek jöhetett 
a Final Four.

Az elődöntőben a Győri 
Tűzoltóság igen masszív csapa-
ta szeretett volna megálljt pa-
rancsolni az újvárosiaknak, de 
ekkor már nagyon bemeleged-
tek a DUNAFERR játékosai és 
magabiztos, 3:1 arányú győzel-

met arattak. A döntőben a Roto 
Elzett Certa Kft. együttesét 2:0-
ra legyőzve ismét megszerezték 
– immár ötödik alkalommal – a 
bajnoki címet.

A díjkiosztón a főszervezők 
kiemelték, hogy a nehéz hely-
zetben lévő ISD DUNAFERR 
Zrt.-t kiemelkedő teljesít-
ménnyel képviselték a játéko-
sok. A csapat a gólkirályi cí-
met is begyűjtötte, Pál Milán 
8 találattal végzett a góllövő-
lista élén. Dunaferres kollégá-
ink, akik kivívták ezt a nagy-
szerű sikert: Bencze István, 
ifj. Dorogi Viktor, Tóth Imre 
(Hideghengermű), Horváth 
Csaba, Huber Balázs, Petrás 
Gábor (ISD Power), Hatvany 
Attila (Meleghengermű).

Gratulálunk az újabb 
győzelemhez!

Kovács Krisztián Kontár Csaba Attila

A csoportos tárlat megnyitóján 
a fotóegyesület ifjú hölgy tag-
ja, Almann Réka Aranyosi Er
vin „A fénykép örök” című ver-
sét szavalta el. A fotóegyesület 
elnöke, az ISD DUNAFERR Zrt. 
katasztrófavédelmi osztályá-
nak főmunkatársa, Pálfi László 
köszöntötte a társasági esemény 
résztvevőit, köztük a kiállítás 
kurátorát, Rohonczi ROHO Ist
vánt, továbbá Krenovits Róber
tet, akit a fényképek nyomtatásá-
val bíztak meg:

 – A virtuális térből kilép-
ve, jóleső érzés személyesen ta-
lálkozni a fotográfiát kedvelő kö-
zönséggel. Kis csapatunk 2015 
óta létezik, hol kisebb, hol na-
gyobb létszámmal. Ez idő alatt 
hazai és külföldi pályázatokon ér-
tünk el egyéni és csoportos ered-
ményeket. A hazai fotóművésze-
ti alkotócsoportok megméret-
tetésében a tizenegyedik helye-
zés lett a mienk, megelőzve nagy 
múltú és nagy létszámú klubo-
kat. Büszkeséggel tölt el minket 
az is, hogy Kontár Csaba Attila 
tavaly elnyerte a Nemzetközi 
Fotó Szövetség Művésze (AFIAP) 
minősítést – tudtuk meg Pálfi 
Lászlótól, aki hangsúlyozta, hogy 
fotográfiai ars poeticájuk azonos-
sága mellett az egyesület tagjai 

egyéni értékrendek mentén telje-
sednek ki, így például, emberáb-
rázolásban, város-, épület- vagy 
street fotózásban.       

A színház jellegéhez igazo-
dó, rendhagyó megnyitón az al-
kotók egymást követve léptek 
a mikrofon elé egy-egy rövid, 
szellemes bemutatkozás erejé-
ig, mindeközben azt is elárul-
ták, milyen témájú képekkel ér-

keztek a rangos helyszínnek szá-
mító tárlatra. Álljon itt a kiállítók 
névsora, a dunaferres kollégákkal 
kezdve: Komáromi László, Kontár 
Csaba Attila, Kovács Krisztián, 
Pálfi László, tőlük egy-egy alko-
tást most cikkünkben is megte-
kinthetnek. A további kiállító al-
kotók: Almann Réka, Eszenyiné 
Dienes Andrea, Nagy Erika, Tóth 
Judit és Vainel Gyula.

„Nem mindenből lesz bű
vös kép,/önmagától a hűvös 
gép/ alkotni csodát képtelen,/
önmagában emléktelen./Kell 
hozzá művész, képzelet,/mely 
látja a természetet./Ki visszaad
ja, amit lát, kit megérint a nagy
világ!” – szedte rímbe Aranyosi 
Ervin a fent említett költemény-
ben a fotózás lényegét. 

Sz. T.
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A Magyar Papírmúzeum 
szeptember 16-án 
megnyílt tárlata szinte 
teljeskörűen tartalmazza 
a Dunai Vasmű, a későbbi 
DUNAFERR üzemtörténeti 
kiadványait. A múzeum 
legújabb kiállítási anyagát 
gazdagítják a József Attila 
Könyvtár helytörténeti 
gyűjteményéből és 
magánszemélyek 
felajánlásaiból származó 
dokumentumok is.

A városunk alapításának 70. év-
fordulójához kapcsolódó, ta-
valy megrendezett időszaki ki-
állításon merült fel a dunaferres 
üzemtörténeti kiadványok be-
mutatásának gondolata, amely-
re a Magyar Papírmúzeum 
igaz gatója, Pelbárt Jenő igent 
mondott. A kiállítás különle-
gessége Domanovszky Endre 
(1907-1974) Munkás-paraszt 
szövetség című freskójának 
(1954) papírra festett központi 
részlete, illetve a teljes alkotás 
fotóreprodukciója, Né meth 
Zsolt fotós panoráma fel vétele 
alapján.

A Dunai Vasmű vezetése 
1968-ban döntést hozott a gyár-

történeti gyűjtőmun-
ka elindítására, és ez-
zel párhuzamosan egy 
kiállítás létrehozására. 
(A témával kapcsolatos 
írásunkat lásd a 10. 
oldalon – a szerk.) Az 
1970-ben megnyi-
tott kiállítás a gyár-
történeti jellegű intéz-
mény alapjait képezte 
a kultúrterem galéri-
áján. Az ipari minisz-
ter 1982. évi utasítá-
sára támaszkodva, ami 
a gyártörténeti gyűjte-
mények tárgyában in-
tézkedett, a vállalat-
vezetés arra az elha-

tározásra jutott, hogy a Dunai 
Vasmű alapításának 35. évfor-
dulójára felújítja a gyártörténe-
ti kiállítást. A gyártörténet új 
állandó kiállítását 1985. június 
12-én dr. Horváth Ferenc ipari 
minisztériumi államtitkár avat-
ta fel. 

Történetírás, 
visszaemlékezések
A gyár története, a gyártóegysé-
gek múltja egy kisebb könyvtár-
nyi gyűjteményt foglal magába. 
Az első nagyobb lélegzetű mű, a 
„Húszéves a Dunai Vasmű” mo-
nográfia megírására Miskolczi 
Miklós és Rózsa András újság-
írók kaptak megbízást a hetve-

nes években. A kézirat ugyan 
nyomtatásba nem került, de a 
későbbi üzemtörténet-írások 
forrásértékű anyagául szolgált.  
Az 1985-ben átadott Gyártör-
téneti Gyűjtemény feladatai kö-
zött szerepelt az egyes szakágak 
történetírásának összehangolá-
sa. 

Dr. Szabó Ferenc vezérigaz-
gató a „40 éves a Dunai Vasmű” 
című kötet elkészítésére és ki-
adására a Mercurius Kiadóval 
kötött szerződést 1988. év vé-
gén. A kézirat vasműs szakem-
berek közreműködésével 1990-
ben került nyomdába. A jubi-
leumi kötetet Bakonyi György, 

Makray Tibor, dr. 
Répási Gellért, dr. 
Szmicsek Sándor, 
dr. Varga Lajos és 
Zsámbok Elemér 
jegyezte.

A vasmű részle-
tes története meg-
írásának gondola-
ta 1995-re datálódik, 
ennek nyomán a kö-
vetkező esztendő-
től megkezdte mun-
káját Horváth István 
elnök-vezérigazga-
tó megbízásából a 
Dunaferr 50 évét át-
fogó Krónika szer-

kesztőbizottsága, amelynek 
tagja lett: dr. Sziklavári János,  
dr. Remport Zoltán, Kóré 
Sándor, Borovszkyné Győr Zsu
zsanna, Zsámbok Elemér és 
személyem. A munkákat Klein 
András Miklós, a Humán Intézet 
projektvezetője fogta össze,  
dr. Zsiros Mária személyügyi 
vezérigazgató felügyeletével. A 
szerkesztőbizottság később kie-
gészült dr. Czinkóczi Sándorral, 
dr. Szamosi Györggyel, vala-
mint dr. Mudra Lászlóval. A 
könyv nyomdai előkészítését a 
Dunatáj Kiadói Kft. megbízá-
sából Tőke Katalin tipográfus 
és Jakab Klára olvasószerkesz-
tő végezte. Az évek során több 
mint 100 fő vett részt közvet-
ve vagy közvetlenül a Krónika 
megírásában, amely a TEXT 
Nyomdaipari Kft.-ben készült 
el a társaságcsoport alapítá-
sának 50. évfordulójára, 2000 
májusára. 

Folyamatosan íródtak és sor-
ra jelentek meg a termelőegy-
ségek múltját feldolgozó önál-
ló kötetek: a nyersvasgyártás, 
az acélgyártás, a szállítás-rako-
dás, a kokszgyártás, a lemez-
feldolgozás, a meleghengermű, 
a hideghengermű, a Lőrinci 
Hengermű, a minőség-ellenőr-
zés és anyagvizsgálat történe-
tével. Megjelent a Nemzetközi 
Acélszobrász Alkotótelepek 

A Dunai Vasmű papírrelikviái 
 TÁRLÓKBA KERÜLTEK AZ ÜZEMTÖRTÉNETI KIADVÁNYOK IS 

A tárlókban sorakoznak a vállalat történeti kiadványai is

Pelbárt Jenő múzeumigazgató  
a kiállítás plakátjával

A Dunai Vasmű létesítéséről döntő 
minisztertanácsi határozat
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Inspiráló zöld környezetben, 
a Felső Dunaparton, a Rómeó 
és Júlia 1956 című szobor köré 
rendeztek az alapítvány gyűj-
teményében lévő kisplaszti-
kákból rendhagyó kiállítást, 
amelyet szeptember 26-án Szá
zados László művészettörténész 
ajánlott a dunaújvárosiak 
figyelmébe. Kivételes kincs a 

városban a kortárs képzőmű-
vészet nemzetközi köreiben is 
jegyzett acélszoborpark. Ha-
sonló az ismert az alkotótelep 
működése. A lehetőséghez ju-
tott szobrászok itt készült mun-
káikat rangos kiállításokon 
mutathatták be Európa-szer-
te. Élénk érdeklődéssel várják 
Gróf Ferenc hamarosan, a Kor-

társ Művészeti Intézetben nyíló 
kiállítását is, amely szintén kö-
tődik az Acélszobrász Alkotóte-
lephez. 

Egyestés „minifesztivállal” 
folytatódott a kiállításmegnyitó. 
Érdekes művészeti kísérlet-
ként a mesterséges intelligen-
cia „agyába” táplálták a szo-
borpark alkotásait. A gép ér-
telmezte és továbbgondolta a 
Duna-parton látható műve-
ket. Új dimenzióba helyezte a 
szobrokat, kibontva formáju-
kat, térbeli kapcsolatukat. Mire 
Várnai Gyula képzőművész, 
a Dunaferr-Art Alapítvány 
kuratóriumának elnöke ismer-
tette a kísérletet, óramű pon-
tossággal érkezett a napnyug-
ta. Megkapó filmet vetített az 
összeállításból Várnai Péter, 
amelyhez Baráth Bálint illesz-
tett zenét moduláris szinteti-
zátorral.   Különleges, újszerű 
kulturális élményt adott az este 
a jelenlévőknek.

K. É.

Kisplasztikák  
a Duna-parton

 NYITOTT TÉRBEN 

és szimpozionok igényes ki-
adványa. A vasmű alapításá-
nak évfordulójára adták ki a 
„Kincsestár”-t, Régi idők em-
lékeivel, és még ugyanabban az 
évben a „Művek” gyermekrajz-
gyűjteményt. A Dunaferr Dunai 
Vasmű Vasas Szakszervezetének 
fél évszázada önálló kötetet ér-
demelt, miként a Dunai Vasmű 
energiaellátásának történe-
te is. Három esztendő múlva, 
2006-ban elkészült a Dunaferr 
Alkotói Alapítvány tíz évét do-
kumentáló kiadvány.

Múltidéző sorozatban lá-
tott napvilágot a Dunai Vasmű 
Öntöde, a Mechanika, majd 
a Lakatosüzem története. Az 
Or szágos Magyar Bányászati 
és Kohászati Egyesület Vas-
kohászati Szakosztály Duna-
újvárosi helyi szervezete tevé-
kenységének dokumentumgyűj-
teményét még 1999-ben adták 
közre.

Vezetői életutak
A vezetői életutak nyomon kö-
vethetők a „Korrajz”-ban, a 
„Szilánkok”-ban (mindkettő-
ben dr. Szabó Ferencé), az „Idő-
kerékben” (Horváth Istváné), 
és hölgyeké a „(N)ŐK”-ben. 
Megjelent a „Vastartalék” című 
portrégyűjtemény.  „A Boró”, 
Borovszky Ambrus születésé-
nek 100. évfordulójára készült 
el. Időközben kiadásra került 
az „Acél szépsége” című riport-
könyv Horváth Istvánra emlé-
kezve, egyúttal a dunaújvárosi 
nemzetközi vas- és acélszobrá-
szati alkotótelepeket és az ott 
készült műalkotásokat népsze-
rűsítve. A kötet címét dr. Meny
hárt Ferenc visszaemlékezése 
ihlette. 

A Magyar Papírmúzeum ál-
landó és időszaki kiállításait 
Dunaújvárosban, a Hamburger 
Hungária Látogatóközpontban, 
a Papírgyári út 42-46. címen te-
kinthetjük meg. A Dunai Vas-
mű papírrelikviái című kiállí-
tás november 2-ig látogatható. 
Előzetes bejelentkezés az aláb-
bi elérhetőségeken javasolt: 
magyar papirmuzeum@gmail.
com, +36 (30) 638-2657.

Sz. T.

Örvendetes, hogy a DUNAFERR nehéz helyzete 
ellenére is lehetőséget teremtett idén nyáron az 
Acélszobrász Alkotótelep működésére. Lapunk több 
ízben beszámolt a művészek gyári tevékenységéről, az 
elkészült alkotásokból nyílt kiállításról. A közelmúltban 
szabadtéren folytatódott a Dunaferr Art Alapítvány, 
valamint a Kortárs Művészeti Intézet alkotótelepi 
programja. Nyitott térben.
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Ipartörténeti értékeink 
megőrzésével foglalkozik 
az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati 
Egyesület (OMBKE) 
Történeti Bizottsága, 
amelynek a kezdetektől 
fogva tiszte a vállalatoknál 
folyó ezirányú tevékenység 
segítése. 

A Dunai Vasmű vezeté-
se 1968-ban hozott döntést 
a gyártörténeti gyűjtőmunka 
elindításáról, és ezzel párhuza-
mosan a vasmű kultúrtermének 
emeleti galériáján egy kiállítás 
létrehozásáról. Ebben a munká-
ban mindenkor számíthattak az 
egyesület tagjaira és vezetőire.

A létesítésre vonatkozó ter-
vekben dr. Salamon Konrád 
újkori történész szakmai irá-
nyítását javasolták, aki 1968-
ban a dunaújvárosi múzeum 
vezetője volt. A vállalat akko-
ri vezetője, Borovszky Ambrus 
levélben kérte fel a Műszaki 

Emlékeket Nyilvántartó 
Csoport – amely az Országos 
Műszaki Múzeum jogelőd-
je volt – főigazgató-helyette-
sét, Szilágyi Istvánt szaksegít-
ség nyújtására, aki készsége-
sen állt rendelkezésre. A for-
gatókönyv elkészítését Kiszely 
Gyula technikatörténész köz-
reműködésével javasolta. 

A kiállítás létrehozásá-
hoz szükséges engedélyt még 
ugyanezen évben, tehát 1968-
ban a Művelődési Minisztérium 
Múzeumi Főosztályától kérte 
meg a vezérigazgató. A Dunai 
Vasmű Munkaverseny Osztálya 
keretében 1969 januárjában lét-
rejött a Múzeumi csoport. Dr. 
Salamon Konrád javaslatára az 
1970-ben, vagyis a vállalat ala-
pításának 20. évfordulójára 
megnyíló kiállítást két fő rész-
re bontották, a történeti-mu-
zeális részre és a termékbemu-
tatóra. Tőle származik az egész 
vasművet ábrázoló terepasz-
tal-makett kiállításának gon-
dolata, fényjelző elektronikával 
összekapcsolva. 

Az 1970-ben megnyitott 
kiállítás a gyártörténeti jel-

legű intézmény alapjait ké-
pezte a kultúrterem galériá-
ján. Ez korabeli képek, újság-
kivágások tablókon elhelye-
zett montázsaiból és néhány 
termékből állt. A gyűjte-
mény további része a galéria 
irodájába került, ahol képeket, 
okmányokat, írásban rögzített 
visszaemlékezéseket, vala-
mint filmanyagokat tárol-
tak, illetve vezették nyil-
vántartásukat – Asztalos 
Tiborné közreműködésével. A 
Kohászati Lapok 1981/5. szá-
mában olvashatjuk: „Legifjabb 

kohászati üzemünk, a Dunai 
Vasmű Gyártörténeti Gyűjte
ménye az ígéretes kezdet után 
megfeneklett, szükség len
ne megfelelő személyzettel 
a gyűjtemény életét aktívvá 
tenni.”

Az ipari miniszter 1982. évi 
utasítására támaszkodva, ami 
a gyártörténeti gyűjtemények 
tárgyában intézkedett, a válla-
latvezetés arra az elhatározás-
ra jutott, hogy a Dunai Vasmű 
alapításának 35. évfordulójára 
felújítja a gyártörténeti kiállí-
tást a vasmű kultúrházában. Dr. 
Szabó Ferenc vezérigazgató meg-
bízást adott Hajdú Andrásnak, 
Bezdek Károlynak és Zsámbok 
Elemérnek az új kiállítás létreho-
zására. Tanulmányozták Kassán, 
a Technikai Múzeumban a 
Kelet-szlovákiai Vasmű kiállí-
tását, Budapesten az Országos 
Műszaki Múzeumban segítsé-
get kértek a koncepció kidol-
gozásához, Ózdon a szabadté-
ri kiállítás ragadta meg a szer-
vezők figyelmét. A követke-
ző években meglátogatták a 
Ganz-MÁVAG Műszaki klub-
ját, Pakson megtekintették az 
Atomerőmű makettjét, melyet 
a Gyár- és Gépszerelő Vállalat 
egyedi gépgyártó és modelle-
ző üzemének szakemberei ké-
szítettek. Velük együtt Szabó 

MÚLT ÉS JÖVŐ

OMBKE-történet  
a helyi szervezet tükrében 

 GYÁRTÖRTÉNETI GYŰJTŐMUNKA A HATVANAS ÉVEK VÉGÉTŐL 

Terepasztal a Vasmű 1985. évi kiépítettségének állapotában:  
A Dunai Vasmű Gyártörténeti Gyűjteményében a vállalat gyártóegységeit 
bemutató 6x3 méteres terepasztalnál kezdődött valamikor  
a tárlatvezetés. Zsámbok Elemér nyugdíjas kohómérnök nyolcvanéves 
koráig kalauzolta a látogatókat és segítette az üzemtörténet-írást

A Gyártörténeti Gyűjtemény gyártóegység-modelljei, makettjei  
az utóbbi években a Dunaferr vendégbejárójánál tekinthetők meg 

Kiszely Gyula (1911 – 1997) 
technikatörténész felügyelte 
az Országos Műszaki Múzeum 
részéről a Dunai Vasmű 
Gyártörténeti Gyűjteményét.  
Az OMBKE Történeti Bizottsága 
emléktábla elhelyezésével 
tisztelgett az Öntöde Múzeum 
alapítója és első igazgatója 
munkássága előtt 
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ban elhunytak tiszteletére a te-
metői kopjafánál tartottak meg-
emlékezést 1989-ben. A harcok 
során elhunyt helybeliek nevét 
olvasták fel.

N é h á n y 
e s z t e n d ő -
vel később, 
a forrada-
lom kitörésének 38. évforduló-
ja alkalmából a Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola diákja-
inak műsorát rögzítette és su-
gározta a DTV, Horváth Lajos 
vezetésével.

A Paletta című kulturális ma-
gazin 1986. decemberi adásá-
ban már a karácsonyra készü-
lő képzőművészeti szakkörös 
gyerekek beszéltek az év végi 
ünnepekkel, az ajándékozással 
kapcsolatos gondolataikról, él-
ményeikről, vágyaikról. A ripor-
ter Fiók Éva.

Arra alkalmas okostelefonjukra, 
tabletjükre töltsenek le egy QR-
kód olvasására használható al-
kalmazást, utána már nincs 
más dolguk, mint dekódolni 
(„szkennelni”) a cikkben talál-
ható kódokat, és már meg is ele-
venedik a múlt. Kellemes idő-
utazást kívánunk!

Szirmai György

A legújabb, mindenki számára 
elérhető technikai vívmányok 
segítségével, az ún. QR-kódok 
alkalmazásával időről időre ol-
vasóink figyelmébe ajánlunk 
különböző fontos, érdekes, 
elgondolkodtató vagy éppen 
mosolyt fakasztó epizódokat 
közelmúltunkból. Várjuk ezzel 
kapcsolatos személyes emlékei-
ket!

Tanulságos visszatekintés 
bepillantani a korabeli tudósítá-
sokba, hogyan köszöntötte vá-
rosunk a nemzeti, állami ünne-
peket vagy éppen hogyan vár-
ták a karácsonyt az általános 
iskolások. 

Október huszonharmadika 
1989 óta kettős nemzeti ünnep 
Magyarországon. Az 1956-os 
forradalom kitörésének napja és 

a Magyar Köztársaság 1989-es 
kikiáltásának napja, melyet az 
1990. évi XXVIII. törvény ikta-
tott nemzeti ünnepeink sorába. 
Dunaújvárosban a forradalom-

KITEKINTŐ

Múltunk eseményei 
mindenki számára 
visszanézhetők (6.) 

 KINCSEKET REJT A JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR MÉDIATÁRA

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. 

József iparművész kapta a meg-
bízást a Dunai Vasmű gyártó-
egységeit bemutató makettek és 
működőképes modellek elkészí-
tésére. Az Acélmű gyáregység 
megbízásából Romhányi Attila 
hozzáfogott a Maerz-Boelens ke-
mence modellezéséhez. További 
ta pasztalatcserék következ-
tek Sopronban, a Központi B á-
nyászati Mú zeumban, Pak son, 
a Vasúttörténeti Mú zeum ban és 
Buda pesten, a Ganz Ábra hám 
Öntöde Múzeumban.

A gyűjteményi anyag 1982-
ben jelentős tétellel, az MTI 
(Magyar Távirati Iroda) kö-
zel 4000 fotójával bővült. A 
Makarenko Ipari-tanuló In-
tézet igazgatója a tantestület 
nevében felajánlotta az intéz-
ményük birtokában lévő ket-
tős kohómakettet. A kiállítá-
son szereplő gyáregységi tab-
lók terveit Zsámbok Elemér és 
Csertő Lajos készítették el, ki-
vitelező a vasmű központi de-
korációs csoportja lett. A szük-
séges műszaki adatokat a gyár-
egységek szakemberei adták 
meg. Taliga István nyugdíjas 
dekoratőr kapott megbízást a 
vállalati folyamatábra kivitele-
zésére. A vasműben 1983-ban 
számos történeti baráti kör ala-
kult. Az általuk végzett gyűj-
tőmunka eredményeként fo-
lyamatosan bővült a kiállítá-
si anyag. Az állandó kiállítást 
a Dunai Vasmű kultúrházának 
előcsarnokában, a kultúrterem 
oldalfolyosóján, az emeletre 
vezető lépcső pihenőinél, az 
olvasóterem vitrinjeiben, vala-
mint a kultúrterem emeleti ga-
lériáján helyezték el. A kultúr-
ház előcsarnokában Bárándy 
István fotójának nagyméretű 
kerámia faliképe fogadta a lá-
togatókat. A létesítményt 1985. 
június 12-én dr. Horváth Ferenc 
ipari minisztériumi államtitkár 
avatta fel. 

A szabadtéri kiállítás ünne-
pélyes átadása négy évvel ké-
sőbb, 1989 szeptemberében, az 
OMBKE Történeti Bizottságával 
közös szervezésű, ipartörténe-
ti és múzeumi továbbképző sze-
minárium alkalmával történt.

Szente Tünde
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TUDOMÁNYFIGYELŐ

A szingapúri Nanyang 
Technológiai Egyetem (NTU 
Singapore) tudósai olyan 
olcsó eszközt fejlesztettek 
ki, amely képes az alacsony 
erősségű szélből származó 
energiát hasznosítani, 
és azt elektromos 
energiaként tárolni.  A 
kutatások eredményeit 
a Mechanical Systems 
and Signal Processing 
című tudományos 
folyóiratban publikálták 
szeptemberben.

A könnyű és tartós, harve s-
ternek, „szélaratónak” (har
vester = aratókitermelő be
takarító gép – a szerk.) ne vezett 
eszköz a felhasználás feletti vil-
lamos energiát egy akkumu-
látorba vezeti, hogy szél hiá-
nyában is működtethesse az 

eszközöket. Mindössze 2 m/s 
sebességű szélnek kitéve az 
eszköz három voltos feszült-
séget képes előállítani, és akár 
290 mikrowatt elektromos tel-

jesítményt is képes termelni, 
ami elegendő egy kereskedel-
mi forgalomban kapható, érzé-
kelő eszköz működtetéséhez, és 
ahhoz is, hogy az adatokat mo-

biltelefonra vagy számítógépre 
küldje.

A tudósok szerint talál-
mányuk alkalmas lehet arra, 
hogy kiváltsa az akkumuláto-
rokat a fénydiódás (LED) lám-
pák és a szerkezeti állapotfigye-
lő érzékelők működtetésében. 
Utóbbiakat például hidakon 
és felhőkarcolókon használ-
ják azok szerkezeti állapotának 
ellenőrzésére, illetőleg figyel-
meztetésre az instabilitás vagy 
a fizikai károsodás veszélyére. A 
mindössze 15x20 centiméteres 
méretű eszköz könnyen felsze-
relhető az épületekre, és ideális 
lenne olyan városi környezet-
ben, ahol az átlagos szélsebes-
ség kevesebb, mint 2,5 m/s.

Yang Yaowen profesz-
szor, az NTU Építő- és Kö r-
nyezetmérnöki Karának (CEE) 
építőmérnöke, a projekt ve-

Spanyol tudósok sikeresen 
feltérképezték egy olyan 
medúzafaj genomját, amely 
a felnőttkor elérése után 
úgy képes megmenekülni 
az időskori elhalálozástól, 
hogy visszatér a fiatalkori 
állapotába.

A Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences című 
szakfolyóiratban 2022 augusz-
tus végén közzétett tanulmány-
ban a kutatócsoport azt írja, 
hogy reményeik szerint ered-
ményeik hozzájárulhatnak ah-
hoz, hogy többet tudjunk meg 

az emberi öregedésről és az öre-
gedéssel járó egészségügyi vál-
tozásokról.

A halhatatlan medúzának 
nevezett Turritopsis dohrnii 
ugyanúgy végighalad a saját élet-
ciklusán, mint más medúzafa-
jok. Első szakaszában a medúza 
polipként a tengerfenékhez ta-
pad, és megpróbál életben ma-
radni. Ha a körülmények megfe-
lelőek, az egyedek képesek asze-
xuálisan, önmaguk klónozásá-
val szaporodni, és végül a köz-
ismertebb medúzaszerű alakot 
felvenni. Amint a legtöbb me-
dúza eléri ezt a kifejlett „medú-

za” stádiumot, szexuális úton is 
elkezdhet szaporodni, spermi-
umok és peték vízbe bocsátásá-
val. E szakaszt követően a tipi-
kus medúzák végül elpusztul-
nak. A Turritopsis dohrnii azon-
ban még a felnőtté válás után is 
képes visszafordítani az örege-
dési folyamatot, és visszatérni a 
tengerfenéken élő polip állapotá-
ba – állítják a kutatók.

Annak érdekében, hogy ki-
derítsék, hogyan működik a 
Turritopsis dohrnii halhatat-
lansága, a kutatók összehason-
lították genomját „unokatestvé-
rével”, a Turritopsis rubra-val, 

amely nem rendelkezik ugyan-
ilyen öregedésgátló képességgel. 
Elmondták, hogy a Turritopsis 
dohrnii genomjában kétszer any-
nyi génmásolat található, mint 
általában a DNS védelmével és ja-
vításával kapcsolatos génekben.

A kutatócsoport azt is felfe-
dezte, hogy a medúza egy egye-
dülálló mutációval rendelke-
zik, amely lehetővé teszi, hogy 
megakadályozza a telomerek – 
a kromoszómák végein találha-
tó védősapkák – elhasználódá-
sát. Embereknél a telomerek az 
életkor előrehaladtával általá-
ban rövidülnek.

Kiválthatók a LED-lámpák  
és a szenzorok akkumulátorai

 ENERGIA A KÖNNYŰ SZELLŐBŐL

Az NTU Singapore tudósai olyan olcsó eszközt fejlesztenek, amely 
képes a könnyű szellőből származó energiát összegyűjteni és 
elektromosságként tárolni. 

Mutációs képességet rejtenek  
a genetikai kódok

 A KÜLÖNLEGES MEDÚZA HALHATATLANSÁGÁNAK TITKA
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MUNKAPSZICHOLÓGIA

Az interszubjektív  
különböző személyeknek 
egy adott dologról 
való szubjektív, de 
többnyire megegyező 
értékelését, nézetét jelenti. 
Nem feleltethető meg 
az objektív valóságnak, 
de mégis kollektíven 
egyetértenek benne az 
emberek. 

Interszubjektív például a pénz 
fogalma. Az, hogy a pénznek 
értéket tulajdonítunk, nem kö-
vetkezik a fizikai vagy más ob-
jektív tulajdonságaiból, fize-
tésre való használhatóságát az 
teszi lehetővé, hogy mindenki 
más is úgy kezeli, mint aminek 
értéke van.

„A pénz nem boldogít, de jó, 
ha van!” mondáson nagyjából 
ugyanazt érti mindenki, azon-
ban, ha egy társaságban szó-
ba hozzuk, eltérő értelmezé-
sekkel találkozunk az egyének 
értékrendjének függvényében. 
Akad olyan is, aki önigazolás-
ként megállapítja, hogy a gaz-
dagoknak is megvan a maguk 
baja. Vajon belegondol-e, hogy 
a pénz utat nyit, eszközt biztosít 
további kulturális, művelődési 
javakhoz, gazdasági, pénzügyi, 
befektetői, rekreációs lehető-
ségekhez, egyúttal a társadal-
milag felelős magatartás egyik 
feltétele?

A pszichológiában, külö-
nösen a szociálpszichológiá-
ban, vagyis a társas kapcso-
latok lélektanában, az inter-
szubjektivitás fogalma többféle 
módon használható. Magába 
foglalja a kommunikációs fo-
lyamatot és a konkrét tudást. 
Az  interszubjektivitást  úgy ír-
hatjuk le leginkább, mint 
ami az  objektivitás  és 
a  szubjektivitás  között áll. 
Tu   lajdonképpen   „objek-
tív szubjek tivitásról” van szó, 
olyan észlelésről, ami nem in-
dividuális, nem egyéni, hanem 

kollektív. Egyszerűbben fogal-
mazva, különböző helyeken 
és helyzetekben lévő egyének 
szubjektív, mégis túlnyomó 
többségében megegyező érté-
kelése ugyanarról a dologról.

A „kommunikáció” megosz-
tást jelent, a latin communico 
szóból származik. Cherry 
Colin szerint nem csupán 
üzenetküldés, hanem szoci-
ális és kölcsönös cselekvés: 
a gondolatok megosztása je-
lek használatával. A kommu-
nikáció lényege a másik gon-
dolkodásának, magatartásá-
nak, döntésének, cselekvésé-
nek befolyásolása, megerősí-
tése, avagy megváltoztatása. 
A kommunikáció során hatás-
sal vannak egymásra a benne 
résztvevők. Ez a hatás széles 
skálán mozog, az elfogadástól 
kezdve a nézetek ütközéséig, 
a közmegegyezéstől a vitákig, 
konfliktusokig. A vitázó felek-
nél még fogalmak használatá-
ban eltérő értelmezések figyel-
hetők meg. Objektív és szub-
jektív igazságok ütköznek, az 
„én” igazam nem azonos, eltér 
a „másik” igazától – tudás és 
tapasztalat függvényében.

A XX. századi lingvisztikai 
(nyelvészeti) filozófia alapító té-
zise az volt, hogy a jelentés, ál-
talában az értelemtapasztalat 
közege az interszubjektív nyil-
vános nyelvhasználat. Ez a té-
zis, illetve közkeletű értelme-
zése található annak a meggyő-
ződésnek a hátterében is, hogy 
az interszubjektivitás, a társas 
megismerés és megértés köze-
ge kizárólag a nyelv. A nyelv az, 
ami beemel bennünket a tár-
sas világba. Vajon mi emel be 
bennünket magába a nyelv vi-
lágába? – kérdésre a választ 
megadja Szigeti Attila: A tes-
tet öltött másik címmel meg-
jelent kötetének „Megtestesült 
interszubjektivitás” című 
esszéjében. 

 Szente Tünde

zetője elmondta: „Megújuló és 
tiszta energiaforrásként a szél-
energia-termelés széles körű 
kutatási figyelmet kapott. 
Kutatásunk célja, hogy megold-
juk a kisebb érzékelők és elektro-
nikus eszközök táplálását szolgá-
ló kisméretű energiagyűjtők hi-
ányát. Az általunk kifejlesztett 
eszköz a kisebb lítium-ion ak-
kumulátorok potenciális alter-
natívájaként is szolgál, mivel a 
szélerőgyűjtőnk önellátó, és csak 
időnként igényel karbantartást, 
valamint nem használ nehézfé-
meket, amelyek nem megfelelő 
ártalmatlanítás esetén környeze-
ti problémákat okozhatnak.” 

A készüléket úgy fejlesztet-
ték ki, hogy alacsony költség-
gel, alacsony amortizáció mel-
lett hatékonyan hasznosíthas-
sa a szélenergiát. Teste szá-
las epoxiból, egy rendkívül tar-
tós polimerből készült, a széllel 
kölcsönhatásba lépő fő elemek 
pedig olcsó anyagokból állnak, 
például rézből, alumíniumfóliá-
ból és politefluoretilénből, ame-
lyet teflon néven is ismerünk.

Szerkezetének dinamikus ki-
alakítása miatt, amikor az eszköz 

széláramlásnak van kitéve, rezeg-
ni kezd, amelynek hatására a fó-
lián töltések keletkeznek. A tölté-
sek áramlása az alumínimumfólia 
és a rézfólia között pedig elektro-
mos áramot hoz létre.

A laboratóriumi tesztek so-
rán az NTU által kifejlesztett 
harvester 4 m/s-os szélsebesség 
mellett 40 LED-et tudott folya-
matosan táplálni. Emellett ké-
pes volt egy érzékelő eszközt is 
beindítani, és elegendő energiá-
val ellátni ahhoz, hogy a helyi-
ség hőmérsékletéről szóló infor-
mációt vezeték nélkül elküldje 
egy mobiltelefonra.

Az innováció iránt, amely 
segíthet az elektronikai hulla-
dék csökkentésében és alter-
natív energiaforrások megtalá-
lásában, az ipar is érdeklődést 
mutat. Az NTU kutatócsoportja 
újabb kutatásokat indít az esz-
köz energiatárolási funkcióinak 
további javításához, ezenkívül 
több különböző anyaggal kísér-
letezik a kimeneti teljesítmény 
növelése érdekében. 

Forrás: sciencedaily.com, 
inceptivemind.com

G. L.

Maria Pascual Torner ten-
gerbiológus, a tanulmány egyik 
vezető szerzője a The Wall 
Street Journalnak elmond-
ta, nem valószínű, hogy az 
emberek egy napon ugyan-
olyan öregedésgátló képesség-
gel rendelkezhetnek, mint a 
Turritopsis dohrnii.

„Tévedés azt gondolni, hogy 
ilyen alapon mi is rendelkez-

hetünk a halhatatlanság ké-
pességével, hiszen mi nem va-
gyunk medúzák” – szögezte le 
az Oviedói Egyetem kutató-
ja. „Mégis, a tanulmány ered-
ményei segíthetnek megérte-
ni az öregedés mechanizmusa-
it általában.”

Monty Graham medúzaszak-
értő, a floridai Oceanográfiai 
Intézet igazgatója bár nem vett 
részt ennek a tanulmánynak az 
elkészítésében, a Reutersnek 
nyilatkozva elmondta, hogy 
Torner kutatásának a tudomá-
nyos értéken túl nincs nincs 
közvetlen kereskedelmi haszna.

„Nem tekinthetünk rá úgy, 
hogy gyerünk, szedjük össze 
ezeket a medúzákat, és készít-
sünk halhatatlanná tévő bőr-
krémet belőlük” – jelentette ki 
Graham.

Forrás: theworldnews.net, 
insider.com

G. L.

A Turritopsis dohrnii a felnőtté 
válás után is képes visszafordítani 
az öregedési folyamatát

Az objektív és szubjektív 
között: az interszubjektív
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SPORT

Sorozatunkban 
rendszerint arra 
kérdezünk rá, hogy 
az egykor hazai és 
nemzetközi sikereket 
elérő Kohász-, vagy 
Dunaferr-sportolóinkkal 
mi történt az elmúlt évek 
alatt, hogyan alakult a 
sorsuk, hol élnek, mivel 
foglalkoznak manapság? 
Ezúttal a sajnálatos módon 
kevés rivaldafényhez 
jutó röplabdasport egyik 
ikonikus alakját, Szabó 
Gábort, egykori magyar 
bajnok sportolót, a 
dunaújvárosiak játékának 
„fazonszabóját”  
faggattuk.

1. Hogyan alakult az élete az 
elmúlt évek alatt?
2010-ben fejeztem be az ak-
tív sportolást. Utána egy évet 
dolgoztam benzinkutasként, 
majd a Pálhalmai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet-
nél helyezkedtem el, ahol hat 
évet töltöttem. Igazából mind-
két helyen jól éreztem magam, 
de amikor eljött az idő, megra-
gadva a lehetőséget, váltottam. 
2017 év végén aztán megkere-
sett Engel László és Tomanóczy 
Tibor, hogy térjek vissza a röp-
labdához. Az akkoriban ala-
kult DSE Röplabda Akadémia 
edzői csapatához kerültem, 
mint utánpótlás edző, illetve a 
Dunaferr SE felnőtt csapatá-
ba, mint másodedző. Mellette 
a Dózsa György Általános Is-
kolában alsós osztályokban se-
gítek be testnevelésórákon. Itt 
mára kialakítottunk egy rend-
szert, ahol a tehetséggondozást 
kiemelt feladatként kezeljük. 
Ma már 70-80 fővel dolgozom, 
nyolc osztályban. A DSE-nél 
pedig ettől a szezontól az edzők 
munkáját is felügyelem, illetve 
tavaly óta a női-lány vonalon 
igyekszem a szakágat felfuttat-
ni, felzárkóztatni a magyar él-
mezőnyhöz.

2. Mire a legbüsz-
kébb a magánéleté-
ben, sportpályafu-
tásában?
Természetesen a csa-
ládomra. Felesé-
gemre, Juditra, és 
lányomra, Lilienre. 
Feleségemmel har-
minc éve élünk együtt jóban- 
rosszban. Ez manapság ritka-
ságnak számít. A párom igazi 
társam, mindig támogatott, amíg 
sportoltam, amikor nem spor-
toltam, illetve most is, hogy 
edzőként dolgozom. A lányom 
nagyon jó tanuló, előtte az élet. 
Remélem, sokat adhatok át neki 
abból, amire a sport megtanított. 
Természetesen a szüleimre is na-
gyon büszke vagyok, az ő szere-
tetük, támogatásuk meghatáro-
zó életem során.

A sportban a baj-
noki címre, amit 
2002-ben értünk el. 
Úgy érzem, abban 
az évben valóban mi 
voltunk a legjobbak a 
magyar mezőnyben. 
A bajnoki arany 
mellett büszke 

vagyok a 2004-es ezüstérmünkre 
is, mert az a csapat egy 
fiatal, formálódó gárda volt, 
amellyel majdnem sikerült 
újra bajnokként zárnunk. 
Ugyancsak büszkeséggel tölt el, 
hogy huszonötször ölthettem 
magamra a válogatott mezét, 
és Európa-bajnokságon is 
képviselhettem nemzetünket, 
úgy, hogy előtte ez húsz évig nem 
sikerült senkinek, és sajnos, azóta 
sem a magyar sportolóknak. 
Nagyon örülök annak is, hogy 

edzőként, játékosedzőként az 
NB I-ből az Extraliga 4. helyig 
küzdöttük fel magunkat egy tu-
lajdonképpen amatőr csapat-
tal. S amiért nagyon hálás va-
gyok, hogy részese lehettem an-
nak a generációnak, annak a 
nagy sportcsaládnak, amelyik 
a kétezres évek során alakult ki 
Dunaújvárosban, amikor a csa-
patsportokban sorra nyertük a 
bajnokságokat a kézilabdától a 
jégkorongig.

3. Mit adott Önnek a sport? 
Van-e hiányérzete, meg nem 
valósult álma?
A sport kitartást, fegyelmet, 
pontosságot, barátságot adott. 
Ezeket a „civil” életben is tud-
tam kamatoztatni, hiszen mind-
két sporton kívüli munkahelye-
men megbecsültek és értékelték 
a munkámat. Mindig szerettem 
játszani, imádtam a röplabdát. 
Bár pénzt is kaptam érte, de so-
sem ez motivált, mindig a sport 
szeretete hajtott. Persze, a mai 
fejemmel egy-két dolgot lehet, 
hogy másképpen csinálnék, de 
hiányérzetem nincs. Esetleg, ha 
viccelődni szeretnék, akkor azt 
mondhatnám, hogy az olimpiai 
szereplés hiányzott még, de erre 
egy a millióhoz az esély a ma-
gyar röplabdasportban.

3+1. Figyelemmel kíséri-e ma 
is egykori sportágát? Kit tart 
igazán jónak a fiatalok közül 
és miért?
Természetesen, hiszen benne 
dolgozom. Nagyon sok fiatal 
röplabdás tehetség fordult meg 
Dunaújvárosban az elmúlt évti-
zedekben. Közülük sokan kül-
földön is meghatározó játéko-
sok lettek, illetve hazánkban, 
más egyesületeknél bajnokok. 
Jelenleg is vannak olyanok, akik 
pár év múlva akár külföldön is 
játszhatnak. De nem szeretnék 
neveket sorolni, majd idővel 
mindenki, aki szereti a röplab-
dát, megismeri őket.

Szóládi Zoltán

3+1 kérdés Szabó Gáborhoz
 KÉRDEZZFELELEK SPORTLEGENDÁINKKAL

Névjegy
Név: Szabó Gábor
Sportág: röplabda
Születési idő: Dunaújváros, 
1970. 07. 23. 
Magassága: 192 cm
Egyesületei: Dunaújvárosi 
Volán, D. Kohász, Dunaferr, 
Veszprémi SC
Válogatottság: 25
Legjobb eredményei: Magyar 
bajnok: 1x (2002),  

Ezüstérmes: 2x (2001, 2004) 
Bronzérmes: 4x (1998, 1999, 
2003, 2008)
Magyar Kupadöntős:  
1x (2008), Válogatottként: 
Európabajnokság 9. hely 
(2001)
Az év játékosa: 2008
Hobbijai: Utazás, túrázás, 
kertészkedés. Ha tehetik, 
családjával túrabakancsot 
húznak. Magyarországon  
alig van olyan hely,  
ahol ne jártak volna.
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A Sportolj Dunaújváros! 
rendezvénysorozat őszi 
nyitóeseményén a város 
tagóvodáinak tízfős csapatai 
vettek részt kísérőikkel 
szeptember 28-án. 

Az indulók a Felső sétányon gyü-
lekeztek, ahol kezdésként Hrozik 
Edit aerobikoktató tartott szá-
mukra egy kis átmozgató beme-
legítést. A reggel még kissé ba-
rátságtalan időjárás már sokkal 
szebb arcát mutatta, amikor a 
gyerekek nekivágtak a távnak. A 

közelítőleg nyolcszáz méter lefu-
tása senkinek nem okozott gon-
dot, mindenki jókedvűen teljesí-
tette a feladatot.

A Magyar Máltai Szere tet-
szolgálat Október 23. téri játszó-
terén vidám zene és üdítő gyü-
mölcslé várta a korántsem fáradt 
futókat. A rendezvény a sport-

ról, a mozgásról, az egészséges 
életmódról szólt, emellett a kör-
nyezettudatosság is fontos sze-
repet kapott. Ennek jegyében a 
gyerekek óvodánként egy do-
bozba öntötték a magukkal ho-
zott üdítős kupakokat, jelentős 
mennyiségű, értékes, újrahasz-
nosítható műanyagot sikerült így 
összegyűjteni.

Kezdődhetett az önfeledt já-
ték, a melengető napsütésben 
boldogan vették birtokba a kü-
lönböző hintákat, mászókákat a 
gyermekek. 

A folytatásban Petrovickijné 
dr. Angerer Ildikó, a Polgár-
mesteri Hivatal környezetvé-
delmi vezető főtanácsosa be-
szélt a gyerekeknek éltető ele-
münkről, a vízről, hangsúlyoz-
va, mennyire kell óvnunk, vi-
gyáznunk erre a kincsünkre. 
Az ovisok élénk figyelemmel, 

közbeszólásokkal követték az 
előadást.

Friss, ízletes pizza érkezett, 
amit jó étvággyal fogyasztottak 
el az óvodások. Az étkezést kö-
vetően a gyermekek – nevelő-
ik közreműködésével – dicsére-
tes rendet hagytak maguk után, 
minden étkezési, csomagolási 
hulladékot összegyűjtöttek. 

A remekül sikerült prog-
ram végén az Ovi-Futást szerve-
ző Jövő Új-Városáért Egyesület 
sport teamjének önkéntesei – 
köztük számos dunaferres mun-
kavállaló, szülő – gyümölcs-
csomagokkal jutalmazták meg 
az óvodáikba visszainduló 
csöppségeket.

A Sportolj Dunaújváros! ren-
dezvénysorozat folytatásában 
október 14-én, lapzártánk után 
a város általános iskoláinak tíz-
fős, lányokból-fiúkból vegye-
sen összeállított csapatai mér-
ték össze ügyességüket, tudá-
sukat egy vidám váltóverseny 
keretében. 

A Válts győzelemre! cí-
met viselő erőpróba helyszí-
ne a Dunaferr Technikum 
és Szakképző Iskola torna-
terme volt. A rendezvény a 
Dunaújvárosi Szakképzés Napja 
keretében valósult meg, a Jövő 
Új-Városáért Egyesület sport 
teamjének szervezésében. 

Sz. Gy.

Jól sikerült az Ovi-futás 
 VIDÁM, SZEMLÉLETFORMÁLÓ RENDEZVÉNY   
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FONTOS INFORMÁCIÓK

Nyugdíjpénztári 
beolvadás
A Gyöngyház Önkéntes Köl-
csönös Nyugdíjpénztár 2022. 
október 1-jétől beolvadt a 
Generali Önkéntes Nyugdíj-
pénztárba. A beolvadás for-
dulónapjával megkezdődött 
a befogadó Generali Önkén-
tes Nyugdíjpénztár nyilván-
tartó rendszerébe a beolvadó 
Gyöngyház Önkéntes Nyug-
díjpénztári tagok adatai-
nak átadása. A fordulónapot 
megelőzően a sikeres migrá-
cióhoz szükséges felkészülés 
megtörtént, így jelenleg az 
éles adatok átadása és azok 
ellenőrzése zajlik. A migrá-
ció lezárásáig a tagi számlák-
kal kapcsolatos ügyintézés 
átmenetileg szünetel. Mind 
a beolvadó, mind a befogadó 
pénztár mindent megtesz, 
hogy minél rövidebb idő alatt 
lezáruljon az adatátadás. Ál-
talános kérdésekben termé-
szetesen ez alatt az idő alatt 
is elérhetőek az ügyfélszol-
gálatok, a sikeres migrációt 
követően a tagok tájékoztató 
levelet kapnak a tudnivalók-
ról. További információkat a 
https://nyp.generalipenztar.
hu/gyongyhaztajekoztato/ 
címen olvashatnak.

Szeptember 16-án kriti-
kus lépésre kényszerült az 
ISD DUNAFERR: a korábban 
leállított egyik nagyolvasztó-
ja után a másik kohót is leállí-
totta. A rendkívül nehéz pénz-
ügyi helyzetben lévő, valamint 
az energiaválság és a piaci ne-
hézségek által is sújtott válla-
lat mindemellett mindent meg-
tesz a túlélés érdekében, és a 
normál termelési szinthez ké-
pest csökkentett mértékben 
ugyan, de fenntartja termelé-
sét. Dunaújváros önkormány-
zata az iparűzési adó befizeté-

sének átütemezésével próbál 
segítséget nyújtani a cégnek. 
Palkovics László technológiai 
és ipari miniszter szeptember 
30-ai, dunaújvárosi látogatásán 
elhangzott bejelentése szerint 
a kormány is keresi a lehetősé-
gét, hogy átmeneti időszakra 
mentőövet nyújtson a kilátás-
talan helyzetbe került Vasmű-
nek. Időközben szeptember 
26-án a II. nagyolvasztóban 
újraindult a nyersvastermelés, 
így a továbbfeldolgozó fázisok is 
működnek, de a helyzet tovább-
ra is kritikus.

Az OMBKE Vaskohászati Szakosztály dunaújvárosi szerveze-
tének legutóbbi, szeptember 29-én megrendezett klubnapjá-
nak témája az energiagazdálkodás volt. Kun Erika (képünkön) 
az ISD Power Kft. szakértője, energiakereskedelmi vezetői fel-
adatkörrel és Felföldiné Kovács Ágnes, az ISD DUNAFERR 
Zrt. szakértője tartott közös előadást, 2022: Az európai ener-
giaellátási helyzetkép, az európai energiapolitika tükrében 
címmel. Előadásukban arra a kérdésre is választ kerestek, hogy 
biztosított-e az ipari energiafogyasztók, köztük az acélipar mű-
ködése az előttünk álló időszakban.

Elhunyt 
Bráda Tibor
Életének 81. évében, szep-
tember 8-án elhunyt Bráda 
Tibor festőművész, üveg-
művész. Ő volt az alkotó-
ja a dunaújvárosi Krisz-
tus Király Főtemplom 
monumentális üvegab-
lak-sorozatának, amelynek 
egyik darabja, a kohászok 
védőszentjét, Szent Bor-
bálát ábrázoló díszablak 
dunaferres szakemberek 
által szervezett jótékonysá-
gi adományozás révén ké-
szülhetett el.

Bráda Tibor a ma-
gyar szakrális képzőmű-
vészet meghatározó alko-
tója volt. Karcagon szüle-
tett 1941-ben. A Magyar 
Képzőművészeti Főiskolán 
1967-ben diplomázott, 
majd ugyanebben az év-
ben oktatni is kezdett az in-
tézményben. A dunapART 
alkotóközösség művésze-
ti vezetője volt, 1967-től 
folyamatosan kiállító mű-
vész. Munkásságát 1984-
ben Munkácsy Mihály-
díjjal, 1990-ben a nápolyi 
Italia 2000 festészeti ver-
seny 3. díjával, 2008-ban 
Pege Aladár-emlékdíjjal 
ismerték el. 2002-ben 
Magyar Köztársasági Arany 
Érdemkereszt kitüntetés-
ben részesült, 2021-ben 
Pro Cultura Christiana-
díjat kapott. Emlékét tisz-
telettel megőrizzük!

Továbbra is  
termel  
a DUNAFERR

Fo
tó

: J
óz

sa
 R

ób
er

t

Fő szer kesz tő: Szilágyi Irén • Tör de lő szer kesz tő: P. Mes ter Ani kó • Nyom ta tás: Extra Média Nyomda Kft., 8000 Székesfehérvár, 
Fecskepart 4054/1., tel.: 06 (22) 512120 • Ki ad ja: az ISD Dunaferr Zrt., 2400 Du na új vá ros, Vasmű tér 1–3., tel./ fax: 06 (25) 581796 
www.isddunaferr.hu • email: dunaferrmagazin@isddunaferr.hu • Fe le lős ki adó: a zrt. cégvezetője • ISSN 14180561


