
A II. számú gáztartály rekonstrukciója
Javában tart az ISD Power Kft. kokszoló melletti területen 
elhelyezkedő, II. számú gáztartályának rekonstrukciója. 
Az 1962-ben telepített tartályok a több évtizedes üzemelés 
alatti elhasználódtak, az üzembiztonság megőrzése érdeké-
ben vált szükségessé a jobb műszaki állapotban lévő II-es 
tartály teljes körű felújítása. 

2. oldal

Ipar 4.0 szimpózium
A negyedik ipari forradalom az információtechnológia és az 
automatizálás egyre szorosabb összefonódása által a gyár-
tási módszerek alapvető megváltozását hozhatja el a közel-
jövőben az acélipar számára is. A Magyar Vas- és Acélipa-
ri Egyesülés az Ipar 4.0 témakörében szervezett szakmai 
szimpóziumot október 9-én.

4. oldal
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Kapacitásnövelő beruházás
Megkezdődött az idei év egyik jelentős nagyberuházása az 
ISD DUNAFERR Zrt. Fémbevonóművében. A hőkezelő ke-
mence és a szalaghűtés berendezéseinek intenzifikálása 
révén mintegy 20-30 százalékkal növekszik majd a gyártó-
mű termelési kapacitása. 

5. oldal

Közös munka, hatékonyabb kommunikáció
A Gépjárműipari Projekt keretében működő Folyamattámo-
gatási Alprojekt eredményeiről szeptember 19-én szakmai 
napon számoltak be a projekt érintett vezetői, szakemberei. 
A LEAN-alapú munkamódszert az teszi igazán hatékonnyá 
és működőképessé, hogy az érintett területek munkavál-
lalói fogalmazzák meg a problémákat és keresnek azokra 
megoldásokat.

8. oldal

AZ ISD DUNAFERR DUNAI VASmű ZÁRTKÖRűEN műKÖDő RéSZVéNyTÁRSASÁg lApjA
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Aktuális

Az év elején kezdődött és 
javában tart az isD Power 
kft. kokszoló melletti 
területen elhelyezkedő, 
ii. számú gáztartályának 
rekonstrukciója. Az 1962-
ben telepített, egyenként 
150 000 köbméter hasznos 
tárolókapacitással 
rendelkező tartályok 
Magyarország legnagyobb, 
földfelszín feletti 
gáztárolói.

A több évtizedes üzemelés alat-
ti elhasználódás miatt, az üzem-
biztonság megőrzése érdekében 

vált szükségessé a jobb műsza-
ki állapotban lévő II-es tartály 
teljes körű felújítása. Az idei év 
egyik jelentős, 1,3 milliárd fo-
rint értékű beruházásának rész-
leteiről Kapusi Ferenc, az ISD 
D U  N A F E R R 
Zrt. Beruházási 
Projektirodájá-
nak munkatár-
sa adott tájé-
koztatást.

Mint azt a szakember el-
mondta, a beruházás gyakor-
latilag egy nagyobb „csomag” 
egyik részprojektje, megvaló-
sítása együtt jár más kapcsoló-

dó beruházásokkal is. Így pél-
dául egy új, kombinált biztonsá-
gi fáklya építésével és több száz 
méternyi kamragázvezeték cse-
réjével. A technológiai háttér-
ről azt érdemes tudni, hogy a 
kokszolóból a kamragáz nem 
egyenletesen, hanem pulzálóan, 
változó ritmusban érkezik. A je-
lentős mennyiségi és nyomás-
béli változásokat egyenlíti ki a 

gáztartály, a dunaferres fogyasz-
tók felé egy egyenletes, hatvan 
millibar gáznyomás biztosításá-
val továbbítva a kamragázt.

A rekonstrukció gyakorla-
tilag a gáztartály minden rész-
egységét érinti. Megvalósul töb-
bek között egy teljesen új vas-
beton aljzat kialakítása, új acél-
lemez fenékkel együtt.  A du-
gattyú alatti térben részleges 
palástbélés-cserére is sor kerül. 
Kicserélik a külső lépcsőrend-
szert, valamint a legfelső szin-
ten a külső kiszolgáló körjárdát. 
Teljes felújításon esett át a bel-
ső dugattyú, megtörtént a kü-
lönböző biztonsági berende-
zések cseréje, illetve teljes fel-
újításon esik át a külső és bel-
ső felvonórendszer is. A teljes 
olajrendszer részben cserére, 
részben felújításra kerül, és cse-
rélik a kiszolgáló vezetékrend-
szert, tehát a víz-, gőz- és fű-
téscsöveket is. Ehhez kapcsoló-
dóan elkészült egy új bojlerház, 
amelynek feladata, hogy hasz-

Túl a félidőn  
a II. számú 
gáztartály 
rekonstrukciója

 AZ IDEI éV EGyIK JELENtőS bERUháZáSA 

ha darab új olajszeparátor és szivattyúház tartozik a gáztartályhoz

Kapusi Ferenc mutatja  
a beépítendő, dunaferres gyártású 
acéllemezeket 

Felhelyezésre várnak a körlépcső elemei
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Az öngondoskodás 
és a hosszú távú, 
például nyugdíjcélú és 
egészségmegőrzést 
segítő megtakarítások 
terén bőven van tér a 
fejlődésre, különösen 
a fiatalok ösztönzése 
a fontos – hangzott el 
a Pénztárszövetség 
szeptember végi 
konferenciáján. 

A Pénztárszövetség hagyo-
mányos éves konferenciáján 
Kravalik Gábor elnök ismertet-
te a szervezet legújabb kutatásá-
nak eredményeit, amelyek sze-
rint az emberek jelentős része 
szorong a jövő miatt. Az idősko-
ri anyagi nehézségektől minden 
második ember tart. A megkér-
dezettek nagyjából fele szokott 
a különféle nyugdíjas évekkel 
kapcsolatos gondolatokkal fog-
lalkozni, ezek közül is leginkább 
azzal, hogyan fogják az egészsé-
güket idős korukban megőrizni 
(57%). Ezzel szemben jóval ke-
vesebben vannak, akiknek va-
lamilyen konkrét tervük is van 
az adott témával kapcsolatban, 
jellemzően 20% alatt van ez az 
arány. A legtöbbeket mozgósí-
tó téma a megtakarítás elkez-
dése és a szabadidő eltöltése, de 
még ezeket is épp csak minden 
ötödik ember tervezte meg. Eh-
hez képest az önkéntes nyugdíj-
pénztári megtakarítással ren-
delkezők a későbbi időskorukkal 
kapcsolatban jóval tudatosabb-
nak bizonyulnak. Mindazon-
által általában nézve is a leg-
többen tisztában vannak azzal, 
hogy érdemes takarékoskodni 
a nyugdíjas évekre és az egész-
ség megőrzésére. Öt éve az em-
berek harmada nyilatkozta azt, 

hogy félretesz valamennyit, az 
idén már 56 százalékuk mond-
ta ugyanezt, ez pedig kedvező 
változás és a pénztárak teljesít-
ményét is jól mutatja, egyúttal 
bizonyítja a Pénztárszövetség 
társadalmi felelősségvállalás, a 
pénzügyi tudatosság fejlesztése 
terén tett erőfeszítéseit.

A nyugdíjcélú megtakarítá-
si formák közül a legtöbb em-
bernek az önkéntes nyugdíj-
pénztár jutott az eszébe, 78 szá-
zalékuk említette. Továbbra is 
az önkéntes nyugdíjpénztára-
kat tartják a megtakarítási ter-
mékek között messze a legmaga-
sabb arányban költséghatékony-
nak, a megkérdezettek 45 szá-
zaléka volt ezen a véleményen. 
Összességében nyugdíjcélra a 
18-59 éves aktív lakosság több 
mint fele – 56 százaléka – taka-
rékoskodik valamilyen formá-
ban, és akik nem, azok továbbra 
is elsősorban anyagi helyzetük-
kel indokolták ezt. Éppen ezért 
fontos a munkáltatók szerepe, 
akik a hozzájárulásukkal olyan 
emberek előtt is megnyithatják 
a pénztári megtakarításhoz ve-
zető utat, akiknek nincs meg az 
ehhez szükséges pénze. Ráadásul 
a munkáltatói hozzájárulás után 
a tagok igénybe vehetik a már 
említett évi 20 százalékos, ma-
ximum 150 ezer forintos adó-
kedvezményt. Ez a lehetőség pe-
dig nagy szerepet játszott abban, 
hogy a második negyedévben 
a Pénztárszövetséggel együtt-
működő kasszáknál az első ne-
gyedévhez képest jelentősen 
nőtt a munkáltatói hozzájárulá-
sok összege. A Pénztárszövetség 
szerint sosem késő elkezdeni a 
spórolást!

Gyöngyház Önkéntes 
Nyugdíjpénztár

Van, amit sosem 
késő elkezdeni
Az önkéntes nyugdíjpénztár költséghatékony 
megtakarítási forma

nálati melegvizet állítson elő. 
Felújításra kerül, illetve bizo-
nyos részeken új szakaszok ke-
rülnek a villamos hálózatba, és 
megújul a külső-belső világítás 
is. Kicserélik a tartályt kiszol-
gáló kamragázvezetéket a nyo-
másfokozó ventilátorral együtt.

A beruházás megvalósítá-
sa a tavaly októberi menedzs-
ment-döntést követően indult el. 
A tervezési és előkészítési fázis, 
majd a tendereztetési eljárások 
után a helyszíni munkálatok feb-
ruárban kezdődtek meg, tíz-ti-
zenkét külső szakcég bevonásá-
val. Ha a jelenlegi ütemben tud-
nak haladni a munkálatokkal és 
az időjárás is kedvező lesz, akkor 
decemberre várható a helyszíni 
szerelési munkálatok befejezése. 
Ezt követi majd a hatósági enge-
délyeztetési eljárás. A tervek sze-
rint a jövő év elején, január-feb-
ruár folyamán kerülhet sor az 
első gázfeltöltésre. A tartály a tel-
jes külső felületén új korrózióvé-
delmet kap, a felületkezelési-fes-

tési munkálatokat jövő tavaszra 
tervezik. Kapusi Ferenc megje-
gyezte, hogy a teljes beruházási 
folyamat koordinálását megne-
hezíti az országban tapasztal-
ható általános szakemberhiány, 
a speciális szakágakban nagyon 
nehéz megtalálni azokat a cége-
ket, amelyek megfelelő minőség-
ben képesek elvégezni a munká-
latokat. A felhasznált alapanya-
gok között mintegy száz tonnás 
mennyiségben lesz saját termék, 
a melegen hengerelt acéllemezek 
nagy része az új fenékben, illetve 
palástelemként kerül beépítésre.

A tartály 
üzemeltetését 
az ISD Power 
Kft. gázüzeme 
végzi. Molnár 
Zoltán üzem-
vezető elmond-

ta, hogy ezáltal részt vesznek 
a teljes beruházás koordinálá-
sában, s emellett van egy spe-
ciális részterület, ahol a kivite-
lezést is a gázüzem saját mun-
kavállalói végzik, ez pedig a 
tömítőrendszer teljes felújítá-
sa. Ez a rendszer tulajdonkép-
pen a gáztartály „lelke”. Az új 
rendszer beépítése olyan, speci-
ális szakmai ismereteket és gya-
korlati tapasztalatot igénylő fel-
adat, amit csak azok a szakem-
berek képesek elvégezni, akik a 
napi munkájuk révén jól ismerik 
a területet. A tömítőrendszer-
felújítás megkezdésének feltéte-
le volt a dugattyú, illetve az olaj-
vályú felújítása, ami a napokban 
fejeződött be, így még október-
ben megkezdődhet ez a munka-
fázis is.  Sz. I.

A kamaragázvezeték beépítésre váró darabjai

Az új bojlerház részlete
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Okosgyár és kooperatív robotok: 
a küszöbön áll a jövőnk

 IPAR 4.0 SZIMPóZIUMot SZERVEZEtt AZ MVAE

A negyedik ipari 
forradalom az 
információtechnológia és 
az automatizálás egyre 
szorosabb összefonódása 
által a gyártási módszerek 
alapvető megváltozását 
hozhatja el a közeljövőben 
az acélipar számára is. A 
Magyar Vas- és Acélipari 
Egyesülés az ipar 4.0 
témakörében szervezett 
szakmai szimpóziumot 
október 9-én.

Szép számmal gyűltek össze az 
érdeklődők az MVAE budapes-
ti székházában, köztük számos 
dunaferres kollégánk, hogy tá-
jékozódjanak a legfrissebb in-
formációkról a mindent át-
ható technológiai, társadalmi 
és gazdasági változás hatásai-
nak tekintetében, külföldi pilot 
megoldásokkal és hazai iparági 
mintaprojektekkel ismerkedje-
nek meg.

A megjelent vendégeket Dr. 
Móger Róbert, az MVAE igaz-
gatója köszöntötte, aki egyút-
tal rövid áttekintést is adott az 
acél jelentőségéről, az iparág ki-
látásairól, a főbb kutatási terü-
letekről. Elhangzott, hogy a vi-
lágon tavaly 600 millió ton-
na acélt hasznosítottak újra. A 
holnap alacsony károsanyag-ki-
bocsátású mobilitásának alap-
ja az acél, a folyamatosan zajló 
anyagtudományi kutatások célja 
a gyártás során a fajlagos ener-
giafelhasználás csökkentése, va-
lamint a minőség javítása. Ezen 
belül is napjainkban a fő kutatá-
si fókuszterületek közé tartozik 
a szén-dioxid-kibocsátás csök-
kentése, az ultrakönnyű acélok 
és más különleges acéltípusok 
kifejlesztése.

Dr. Nagy Ádám, az Inno-
vációs és Technológiai Mini-
sztérium iparági stratégiákért 
és szabályozásért felelős he-

lyettes államtitkára felvázol-
ta, hogy a hazai acélipar I4.0 
törekvéseinek megvalósításá-
hoz milyen hazai és Európai 
Uniós források állnak rendel-
kezésre. Ezt megelőzően a ha-
zai iparfejlesztés főbb irányvo-
nalairól, a magyar vállalkozá-
sok digitalizációs helyzetéről is 
szólt. Megjegyezte, hogy a glo-
bális értékláncok a 90-es évek-
ben javarészt a kis hozzáadott 
értékű tevékenységeiket hoz-
ták Magyarországra, miközben 
a cél természetesen a nagyobb 
hozzáadott értékű tevékeny-
ségek idehelyezése. A helyzet 

az utóbbi időszakban kedve-
ző irányba változott: 2010 óta 
egyre több értéklánc telepí-
ti hozzánk K+F tevékenységei-
nek egy részét is. Ami viszont 
jelentős probléma napjainkban 
még a hatékony együttműkö-
dések útjában, az a magyar vál-
lalatok jelenlegi igen alacsony 
digitalizáltsági szintje. Utalt 
arra is, hogy az ipar humánerő-
forrás-igénye jelentősen meg-
változott: magasabb színvona-
lon kell megvalósítani, korsze-
rű szakmai tartalommal kell 
megtölteni a mérnök- és tech-
nikusképzést egyaránt, hiszen a 
technikai fejlődés követése mi-
att egyre magasabb szintű szak-
tudás szükséges, a szakképzés-

ben pedig megjelennek a direkt 
vállalati szempontok. Az elő-
adó beszélt arról is, hogy a köz-
eljövőben átalakulnak a szak-
mák, együtt fogunk dolgozni 
a mesterséges intelligenciával, 
felértékelődik a kreativitás sze-
repe, kooperatív kontrollált ro-
botokkal való együttműködés-
ben zajlik majd a termelési fo-
lyamatok egyre nagyobb része. 

Szőke Gábor, a Bosch Rex-
roth Kft. kereskedelmi igaz-
gatója számos érdekes példát 
hozott az I4.0 jegyében zaj-
ló technológiai fejlesztések-
re, amelyek a hatékonyabb ter-

melést és értékesítést szolgál-
ják. Mint megjegyezte, világ-
szerte 270 gyára van a cég-
csoportnak, számos ügyfelük 
elégedett az általuk telepí-
tett, jövőbe mutató megoldá-
sokkal. A nehéziparban meg-
valósított iparági példák jól 
megvilágították hogy mi-
ként működhet adatalapon, 
okosmegoldásokkal teljesen 
automatizáltan sok minden. 
Például érzékelő szenzorok 
beépítésével, az általuk össze-
gyűjtött adatok elemzésével és 
azokra a mesterséges intelli-
gencia által javasolt megoldá-
sok alkalmazásával a gyártó-
berendezések meghibásodásá-
nak előrejelzése, a karbantar-

tás ütemezése, az energiahaté-
konyság növelése, vagy éppen 
az LCC (life cycle costs – élet-
ciklus költségelemzés).

Érdekes tapasztalatokat osz-
tott meg a hallgatósággal Szabó 
Gábor, Microsoft szakembere is, 
aki ismert külföldi acélgyártók, 
például a Metinvest, a Severstal, 
vagy a Magnitogorsk Steel gyára-
iban alkalmazott AI (mesterséges 
intelligencia)-megoldások elő-
nyeit bemutatva vázolta fel, hogy 
a gyártási folyamatokat hogyan 
képes hatékonyabbá tenni a di-
gitális visszacsatolás, a gépi látás 
vagy éppen a távoli elérés.

Végezetül Gáspár Csaba, 
a Dmlab Kft. ügyvezetője, 
data scientist és Kuthi An d
rás, az S&T Kft rendszerinte-
grátor szakembere az ISD 
DUNAFERR-nél zajló minta-
projektről számoltak be közös 
előadásukban. Ennek keretében 
a Microsofttal együttműköd-
ve egy meleghengerműi termék 
minőségjavításának lehetősége-
it vizsgálják. A projekt lényege, 
hogy szenzoradatokat juttatnak 
el egy felhőalapú virtuális tár-
helyre, ahol az adatanalízist kö-
vetően az adott termék tekin-
tetében a mechanikai anyagjel-
lemzők folyamatképességének 
javítása válik lehetővé. 

Szilágyi Irén
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Megkezdődött az 
idei év egyik jelentős 
nagyberuházása az 
isD DuNAFERR Zrt. 
Fémbevonóművében. 

A hőkezelő kemence és a sza-
laghűtés berendezéseinek in-
tenzifikálása révén mintegy 20-
30 százalékkal növekszik majd a 
gyártómű termelési kapacitása. 
Az ötvennaposra tervezett le-
állás építészeti munkálatai 
szeptember 13-án indultak el. 
Az előkészületekről október első 
hetében beszélgettünk a helyszí-
nen Bucsi Tamás gyárvezetővel, 
aki projektmenedzserként is ko-
ordinálja a munkálatokat. 

A Fémbevonómű 1994-
ben üzembe helyezett szalag-
horganyzó gépsorán megva-
lósuló fejlesztés lényege a hő-
kezelési és a hűtési kapacitás 
intenzifikálása lesz. A hőkezelő 
kemence teljes átépítése, vala-
mint a horganyzókád utáni hű-
tés átalakítása révén a beruhá-
zást követően növekszik majd a 
termelési volumen és várhatóan 
javul a kibocsátott késztermé-
kek felületi minősége is. 

Szeptember 13-án a kül-
téri építészeti munkálatok-
kal kezdődött meg a nagyberu-
házás. A már meglévő két ké-

mény mellé még egy épül, en-
nek alapozása már javában tar-
tott ottjártunkkor. A hőkezelő 
kemence hűtő teljesítményé-
nek intenzifikálásához két darab 
úgynevezett rapid jet cooler is 
beépítésre kerül.  Ezen berende-
zések technológiai vizének hűté-
sére három darab vizes hűtőto-
rony is felépül, ezek alapozása, 
illetve a hűtőtornyokhoz veze-
tő csővezetékakna építése is zaj-
lik már.

A gyártóműben a beruhá-
zás miatt október 21-én áll le 
a termelés, s mintegy 50 napos 
állásidő után a tervek szerint 
december közepén indul újra. 
A beruházás időtartama alatt 
a készáru-készlet felét a há-
romhajós csarnokba költözte-
tik át, így részben onnan törté-
nik a vevők kiszolgálása, de fo-
lyamatos lesz az áruforgalom a 
Fémbevonómű területéről is. A 
beruházás fővállalkozója a né-
met LOI Tenova cég, egyben a 
kemence eredeti beszállítója is. 
A beruházáson dolgozó szak-
emberek első csoportja októ-
ber 14-én kezdi meg a munkát 
a helyszínen. 

(A munkálatok előrehaladá
sáról következő lapszámaink
ban folyamatosan beszámolunk 
– a szerk.) Sz. I.

Kapacitásnövelő beruházás  
a Fémbevonóműben

 oKtóbER 21-éN áLL LE A tERMELéS

A készárukészlet felét a háromhajós csarnokba szállítják át

Az épülő új kémény alapjának vasbeton szerkezete

Folyamatosan érkeznek be a beruházáshoz a beépítendő alkatrészek,  
a képen az új rekuperátor elemei 

A vizes hűtőtornyok területének alapozása

52019. október



Ritkán adódik egy 
újságíró életében, 
hogy majd harminc év 
távlatában ugyanazon 
riportalannyal ugyanazon 
helyszínen beszélgessen. 
Nem számítottam a 
meglepetésre azon 
a reggelen, amikor 
elindultam az Acélműbe, a 
folyamatos acélöntőmű, a 
FAM felé. 

graffiti a falon
Falra festett sematikus ábra ma-
gyarázza a FAM csarnokában a 
technológia felépítését. Feleme-
lik húsz méter magasra a fortyo-
gó acéllal teli edényt, beleöntik 
egy „lyukba”, lent pedig kidön-
tik egy vasúti vagonra a szi-
lárd acéltestet. Nem túl árnyalt 
a rajz, nem érzékelhetők a ton-
nák, a minőségek, az acélkristá-
lyok, a hőfokok, a gép mozgá-
sa és nem szerepelnek rajta élő 
emberek, a jó szerencséről nem 
is szólva.

 Mindezekről Kelemen Tibor 
üzemvezetővel beszélgettem:

– Ipari hátterű képzésben ta-
nultam a főiskolán, végignéz-
tük a lehetséges palettát. Az 
acélmű, az acélgyártás érdekelt. 
Motivált egy fejlesztés előkészí-
tése, a FAM folyamatirányítási 
rendszer kiépítése, a kézi kap-
csolásról az automatizálásra 
való áttérés. Az új berendezések 
próbaüzeme, tesztje ’90-’91 kö-
rül volt. Fiatalként az informa-
tika és a technológia összekap-
csolódása a fejlődés lehetőségét, 
a modernizációt jelentette. Úgy 
láttam, a FAM követi a nemzet-
közi trendeket.

Friss diplomásként végigjár-
ta a ranglétrát: kormányosként 
kezdett, volt folyamatirányító 
kormányos, főművezető, mie-
lőtt az üzem élére került. 

– Igen, évekig dolgoztam 
műszakban, a technológiá-
ból adódóan itt szinte minden 
munkakör folyamatos. Az üzem 
működtetéséhez úgy százhar-
mincnyolc fő feltétlenül szük-
séges. Nevelni és képezni kell az 
új generációt, sokan majdnem 
az üzem indítása óta itt dolgoz-
nak. A közeljövőben szinte min-
den munkakörben egy-két em-
ber nyugdíjba megy, utcáról be-
térőkre azonnal nem lehet a fel-
adatokat bízni. Szükséges a hely-
ismeret, a speciális tudás – tért 
át a technológia sajátosságaira. 

Szoros időbeosztással mű-
ködik a FAM, napi 34-35 adag 
acélt gyártanak az öntőgépek, 
miközben hatvan perc az elő-
készítés ideje. Az ütemet a kon-
verter diktálja a napi műszakos 
program szerint. Ha probléma 

adódik, azonnal reagálni kell a 
gépész, illetve villamos karban-
tartókkal együttműködve. Az 
elmúlt évben is több mint 1,6 
millió tonna acél folyt át a FAM 
berendezésein, megfelelő szer-
kezetű bugákká szilárdulva. 

Kiderült a beszélgetésünk-
ből, hogy Kelemen Tibornak 
első munkahelye a FAM. Mint 
más üzemekben a DUNAFERR-
nél, itt is érdekes számomra, 
hogy miért maradt, hisz har-
minc év az több, mint hosszú 
időszak:

– Itt egy jó csapat van. Nem 
vágytam el a vállalaton be-
lül sem más területre.  Nekem 
az Acélmű, a FAM szakmailag 
mindig is érdekes volt. Csupán 
egy rövid időre váltottam, a 
technológiai osztályon dolgoz-
tam, de ott is a FAM-hoz kap-
csolódtak a feladataim.

Gyökerekről, vasműs felme-
nőkről kutakodom, akik a kohá-
szat felé terelték volna a hajdan 
pályát választó fiút, de ez eseté-
ben zsákutca. Első generációs a 
gyárban, Nagykarácsonyból ve-
zetett erre az útja. Családjáról 
beszélgetve bizonyos, hogy 
ő marad az egyetlen generá-
ció itt a vasműben, hiszen fia 
me teorológus, lánya végzős 
orvos tanhallgató. 

meglepetés!
Ismerem az ajtót, ami a FAM 
csarnokába nyílik, mégis újra 
meglepett a hatalmas tér, ami 
feltárult. Egy pillanatra átleske-
lődtem a konverterhez, majd az 
üzemvezető után eredtem. Rend 
és tisztaság fogadott az embert 
meghaladó méretek között. El-
sötétedett kissé a technológiát 
ábrázoló graffiti a falon, mióta 
itt jártam, a lift pedig világosabb 
lett. Természetes fénytől elzárt 
helyiségbe léptünk, régi isme-

GyáRi élEt

Ahol a folyékony acél 
megszilárdul

 SZEMéLyES KöZELSéGbEN A FAM
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rős mosolya fogadott. Nem vol-
tunk ilyen barátságosak egymás-
sal Hevér Rudolffal majd harminc 
éve. Most nevetve idéztük fel az 
akkori riportot, melyben kijelen-
tette: Még a New York Timesnak 
sem nyilatkozom!

– És ez a főcímben jelent 
meg – tette hozzá magyará-
zatként az üzemvezetőnek. – 
Mikor is volt, ’90-ben, ’91-ben? 
Nézz utána kérlek, mert ez iko-
nikus dátum. Évente előkerül, 
felemlegetjük…

Ezen meglepődtem. Persze, 
emlékszem nagy vonalakban, 
franciák telepítették a FAM 
öntőgépeire a folyamatirányí-
tó számítógépes rendszert. 
Újraolvastam az egykori cikket, 
akkor csak kapkodást láttam és 
feszültséget érzékeltem. Nem 

értettem az itt dolgozó embe-
reket, akik minden porcikájuk-
kal, érzékszervükkel működ-
tették a gépeket, színről álla-
pítottak meg hőmérsékleteket, 
hangokból tudták a folyama-
tot. És akkor jöttek a franciák, 
fennsőbbségesen szemlél-
ve a napi kihívások között ösz-
szeszedett tudást. Akkor a háta 
közepére kívánta az újságírót 
Hevér Rudolf, és az ő habitu-
sával ezt ki is nyilvánította fe-
lém. Évek múlva tisztáztuk a 
helyzetet, most már örülünk a 
találkozásainknak. 

– Te még mindig itt, azóta, 
folyamatos műszakban?!

Műszakos üzemvezetőként 
készülődik a nyugdíjas éveire, 
de még mindig szenvedéllyel 
beszélt szakmájáról, a FAM-ról. 

A folyamatos műszak kapcsán 
megjegyezte:

– Biztos családi háttér kell 
hozzá, tolerálva, hogy bizo-
nyos dolgokról le kell monda-
ni – mondta, majd áttért mun-
kájának lényegére, a 0,5 m/perc 
öntési sebességre, a különböző 
folyamatos öntő technológiák-
ra. Megtudtam, a világon kevés 
helyen működik hasonló tech-
nológiát képviselő berendezés.

Visszatértünk a FAM-nál 
töltött több évtizedre, tőle is a 
miértek után érdeklődtem:

– Részemről programvál-
tás volt ez, Pesten szerszámké-
szítőként dolgoztam. A FAM 
akkor még Európában is új 
technológiának számított. Jó 
gárda dolgozott az üzemben, 
huszonnyolc év volt az átlagélet-

kor, ’74 májusában én tizenki-
lenc évesen érkeztem. Szakértő 
csapat fogadott, mindenki adta 
a közös munkához a saját tudá-
sát. Meg kellett tanulni több tu-
cat acél mechanikai, kémiai tu-
lajdonságait. A piac igényei sze-
rinti acélcsoportokat gyártot-
tunk az akkori berendezésekkel. 
Embert próbáló szakma volt. Az 
üzemzavarok elhárítását a leg-
rövidebb idő alatt, a legkisebb 
anyagi veszteséggel kell megol-
dani, ami a tudás legjavát kíván-
ja. Nagyon sok emberrel ismer-
kedtem meg, akik valami mi-
att fontosak. Tudom, üzemza-
varban leginkább három-négy 
emberre támaszkodhatok, de 
mindenkinek megvan a sze-
repe. Nagyon jól összeérett az 
I-es műszak csapata. Mindenki 

a helyén van, mindenkire rak-
hatsz egy-két „hátizsákot”, bár-
mi történik…Ez egy ősi szak-
ma, még mindig isteni a szak-
mák között, nagyon sok anyag-
ból gyártunk egyet.

Kert és víz
Fiatal szakember mutatkozott 
be, Bencze István folyamatirá-
nyító öntő. Meglepett, hogy 
eredeti szakmája kertész:

– Kényszerű váltás volt ez 
számomra kétezerben. Most 
is megy a kertészkedés, de ez 
lett az elsődleges pénzkerese-
tünk. Folyamatos váltóműszak 
mellett így kényelmesebb. Volt 
időm tanulni, egy hónap után 
kerültem csak műszakba. Az 
aktív termelésben sajátítottam 
el az új szakmát.

S hogy miént emlékszik az 
első benyomásokra?

– Húúú! Hát teljesen más 
környezet fogadott… Meg is 
tetszett, de elsődleges szem-
pont a biztos pénzkereset volt. 
A folyamatos váltót megszokni 
nem lehet, csak elviselni. A fe-
leségem bölcsődében dolgozik, 
nagy áldozatot jelentenek az el-
veszett szombatok, vasárnapok, 
amiket nem a családdal tölt-
hettem. Ennyi idő után kiala-
kult bennem a szakma szerete-
te is, időközben sokat fejlődött 
a technológia. Szép, különleges 
szakma ez…

Nem először találkoztam 
Hederics Róbert gépmesterrel, 
akinek a technológiai folya-
matban a gépi berendezések 
üzemképességének biztosítása a 
feladata. Csapatában tizennégy 
ember munkáját szervezi, hat 
emelet magasságban. Képesített 
kohászként került a FAM-ra.

– Gépésznek jelentkeztem 
a Bánkiba, de idő előtt betelt a 

létszám, kohásznak vettek fel. 
‘86 júliusában kezdtem itt, ez az 
első munkahelyem, és remélem 
az utolsó is…

Beszélgettünk munkáról, a 
Vasműről, folyamatos műszak-
ról. Személyében olyan ember-
rel találkoztam, aki jól érzi ma-
gát ebben a munkarendben:

– Szeretem a folyamatos mű-
szakot, sokkal több így a sza-
badidőm. Hétvégén sokan van-
nak a horgászok is, hétközna-
pokon nyugalom van. A szabad 
vizeket szeretem, nem a „Tesco 
pontyos” helyeket. Végül is így 
én mondom meg magamnak, 
mikor van hétvége.

A munkáról, az itt maraszta-
ló dolgokról is beszélgettünk:

– Tetszik a sokszínűség, min-
dig változnak a dolgok, mindig 
adódnak megoldást kívánó fel-
adatok. Át kell látnom az egész 
folyamatot, az ok-okozati össze-
függéseket. A kiszállításnál kezd-
tem, volt részem bugaírásban is. 
Voltam kormányos a vágószin-
ten, az eléggé monoton munka, 
negyedóránként ugyanazt csi-
nálni, vágás, szünet, vágás… 

Szinte megmozdult, dübör-
gött egyet alattunk az iroda: 
ilyen az, amikor százharminc 
tonna acélt, üsttel együtt két-
százhúsz tonnát villába tesznek. 
Beszélgetésünk is a végéhez kö-
zeledett a gépmesterrel:

– Fontosak számomra az itt 
dolgozó emberek. Jóleső ér-
zés, hogy megnyílnak előttem, 
megkeresnek a problémáikkal, 
beszélgetünk a családról, sok 
mindenről. Ha valaki az első fél 
évét megéli itt, van esély, hogy 
megmarad. Aki ősszel kezd ná-
lunk, az fél év múlva szembesül 
a nyárral, amikor felizzik a 
csarnok…

Kaszás Éva 
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Aktuális

A Gépjárműipari Projekt 
keretében működő 
Folyamattámogatási 
Alprojekt eredményeiről 
szeptember 19-én szakmai 
napon számoltak be a 
projekt érintett vezetői, 
szakemberei. 

A hengerlési vertikumot érin-
tő fejlesztési projektben a Hi-
deghengermű részéről Ruff 
István pácoló üzemvezető és 
Simon Csaba, a pácolóüzem 
üzemmérnöke, Nagy Já
nos Norbert, a hengersor és 
hőkezelő üzem üzemmérnöke, 
míg a meleghengerműi rész-
ről Simon Norbert 
hengersori üzemve-
zető vállalt irányítói 
szerepet. A fejlesz-
tési projekt szakmai 
támogatását Kertész 
Ágnes, az RMS és HR 
Igazgatóság szakér-
tője és Fodor Rita, a 
minőségügyi főosz-
tály minőségfejlesztési osztá-
lyának szakértője biztosítot-
ta. A projekt koordinálását, 

vezetését Zombori Zoltán, a 
Hideghengermű üzemvite-
li és karbantartásvezetője és 
Bucsi László szakértő látta el. 
Cikkünk első részében Bucsi 
Lászlóval, Simon Norberttel 
és Simon Csabával beszélget-
tünk.

Bucsi László a projektmunka 
szakmai hátterét felvázolva el-
mondta, a résztvevők fontosnak 
tartják, hogy az elért eredmé-
nyekről tájékoztatást adjanak, 
mivel az ilyen jellegű projektek 
lényege, hogy a jövőben újabb 
és újabb területeket vonjanak 
be a munkába. Ez egyúttal azt 
is jelenti, hogy még több kollé-

gával ismertetik meg 
a LEAN-alapú mun-
kamódszert, amelyet 
az tesz igazán haté-
konnyá és működő-
képessé, hogy min-
den esetben bevo-
násra kerülnek az 
érintett terület mun-
kavállalói: tulajdon-

képpen ők fogalmazzák meg a 
problémákat és keresnek azok-
ra megoldásokat.

A közös veszteségek  
és a kiküszöbölésükre 
tett lépések
A két mű közös munkája so-
rán minden szakterület na-
gyon pozitívan állt a feladathoz, 
ez Simon Norbert szerint min-
denképpen kiemelendő tény. 
Mindenki azon munkálkodott, 
hogyan tudna a feltárt problé-
mákon úrrá lenni és megoldá-
sokat találni. Fontos volt az is, 
hogy a két gyártómű munka-
vállalói saját, házon belüli meg-
oldásokkal, javításokkal, minél 
alacsonyabb költségek mellett, 
rövid határidőkkel igyekeztek 
megoldani a problémákat.

– Februárban abból 
indultunk ki, hogy mi-
nimalizálni kell azok-
nak a tekercseknek a 
mennyiségét, amit a 
termelési folyamatból 
ki kell venni – mondja 
a meleghengerműves 
üzemvezető. – A szál-
lítórendszer embe-
ri kéz beavatkozása nélkül ké-
pes működni, de ha bármilyen 
probléma adódik, akkor a teker-

cseket meg kell fogni daruval, 
és vissza  kell szedni a raktár-
ba. Ekkor az öttonnás tekercs-
fogó a meneteket megsérti, ron-
csolja, és mechanikai sérülést 
okoz. A tekercsek visszaszedé-
sének sok oka lehet, az egyik 
például, ha kötözőpánt nélkü-
li tekercs keletkezik. Megoldás, 
ha a kötözőgépet olyan állapot-
ban tudják tartani, hogy mi-
nél üzembiztosabb legyen, va-
lamint álljon rendelkezésre tar-
talék kötözőfej is, amit a Gyártó 
Egység biztosít a helyi raktár-
ban. Ezt a műszakos karbantar-
tó ügyelet is ki tudja cserélni, így 
a kötözőgép meghibásodásából 

eredő tekercsvissza-
szedést minimalizál-
ni lehet.

A vizsgálat során 
kiderült, hogy a festő-
gép bizonytalan mű-
ködése miatt kelet-
kező, nehezen beazo-
nosítható tekercsek 
okán szintén sok visz-

szaszedésre került sor. Ennek 
csökkentésére a beszállító cég 
rendszeres bevizsgálást, felmé-
rést végez, aminek eredményét 
a gépész karbantartók a javítási 
tervükbe beépítik.

Műszaki megoldások szüle t - 
tek a tekercsközepek belógá sá-
nak megoldására. Meg ma ga-
sították a zsámoly fogadó felü-
letét egy 15 mm-es betéttel, és 
a hármas gerendánál egy hosz-
szabb felvezető nyelv került ki-
alakításra a belső menetek meg-
óvásra érdekében. A műsza-
ki és szervezési módosítások 
eredményeként a visszaszál-
lított, gyűrt belső menetű te-
kercsek darabszáma a korábbi 
mennyiség mintegy harmadára 
csökkent.

A fentieken kívül megvaló-
sult a meleghengerműi Cognex 
felületfigyelő rendszer PQA-
térképének hengersori fő-

A Folyamattámogatási Alprojekt 
eredményei (1.)

 KöZöS MUNKA, hAtéKoNyAbb KoMMUNIKácIó

A tekercsátadó: a két gyártómű közös problémái és közös érdekei is megjelentek ezen a területen

Bucsi lászló Simon Norbert

8



pultra való telepítése, oktatá-
sa, melynek eredményeként 
kevesebb felülethibás tekercs 
keletkezik.

A projekt keretében új te-
kercs átadás-átvételi kritériu-
mok is kidolgozására kerültek 
a pácolósor teljesítménynöve-
lésének érdekében. Végezetül a 
meleghengerművi hengersor és 
a hideghengerművi pácolóüzem 
tekercsforgalmazásban résztve-
vő kollégái egymás tevékeny-
ségének kölcsönös megismeré-
se után közösen alakították ki a 
legjobb gyakorlatnak megfelelő 
módszert.

A meleghengerművi 
készsori anyagjárás 
javítása
A folyamatok javítását célzó 
megbeszélésen fő feladatként 
határozták meg a szakembe-
rek a készsori anyagjárás javí-
tási lehetőségeinek feltárását. 
Ettől a szalagvégek roncsoló-
dásának, leszakadásának és az 
ebből fakadó selejtek és üzem-
zavaros hengercserék mennyi-
ségének csökkentését remélték. 
Összesen negyvenegy tényezőt 
gyűjtöttek össze az áprilisi meg-
beszélés alkalmával, ebből mint-
egy tizennégy területen történt 
megoldás, beavatkozás vagy 
mérési tevékenység. Ilyen pél-
dául az előnyújtó görgősoron a 
görgők átmérőjének rendszeres 
bemérése. A vízszintes állvány 
csúszólapjainak méreteit a gépé-
szeti üzem hathavonta megméri 
és ennek eredményét továbbítja 
a hengerelőkészítő üzem részé-
re, ez alapján az üzem módosí-
tani tudja majd a vízszintes hen-
ger csúszólapozását.  Probléma 
volt a manipulátor-alátétek ki-
esése is. Ennek megoldásaként 
valósult meg a vonórudak ma-
nipulátorokat fogadó felületé-
nek méretre történő felhegesz-
tése. A fejlesztést követően a 
támhengerek alátétezése mind-
két oldalon a legkevesebb és 
azonos darabszámú alátét be-
építésével történik. 

Összegzésként Simon Nor-
bert elmondta, hogy a szalag-
hengerlés folyamatának össze-
tettsége, a nagyszámú befolyá-

soló tényező, valamint az egyes 
beavatkozások időbeni eltérése 
miatt a folyamatfejlesztés ered-
ményének korrekt kiértékelése 
csak hosszabb időszak 
vizsgálata után való-
sulhat meg. Az azon-
ban biztos, hogy az 
eddig elvégzett méré-
sek, módosítások, op-
timalizálások és a pro-
jekt révén a szakterüle-
tek közötti együttmű-
ködés szorosabb lett, 
közelebb a kitűzött célokhoz 
kerültek. 

Saját szervezés és 
kommunikáció  
a lEAN-elvek mentén
A vállalatnál a Folyamattámo-
gatási Alprojekt keretében több 
területen, így a Hideghengermű 
pácolóüzemében is a LEAN-
menedzsment eszközeivel is 
dolgozó folyamattámogatási 
programok indultak el. A 
pácolóüzemben az idei év elején 
tartottak közös beszélgetést a 
négy műszak munkavállalóival, 
az ő ötleteik alapján állt össze a 
megoldandó problémák listája. 
Mind a négy műszak együttmű-
ködő és konstruktív volt,  a sok 
év alatt felhalmozott tapasztala-
taik megjelentek javaslataikban.

A pácolósoron a LEAN-
módszertan segítségével vég-
zett folyamatszervezési munkák 

főbb eredményeit öt témakör-
ben lehet összegezni: jelentő-
sen csökkent a próbázások szá-
ma a pácolósoron, munkame-

net-átszervezéssel 
rövidült a húzva-
revetörő görgők cse-
reideje, töredéké-
re csökkent a kon-
ténerhiány okoz-
ta állásidő, javult a 
meleghengerműi és 
a hideghengerműi 
kollégák közti kom-

munikáció és a pácolósor teljes 
takarítására is sor került. 

A pácolói próbaszámok csök-
kentésének eredményeként a 
korábbi 31%-os próbázási arány 
22%-ra csökkent. Érdekesség, 
hogy a konténerhiány és a kap-
csolódó munkakörök köz-
ti munkakapcsolati problémák 
megoldására a kommunikációs 
csatorna megnyitása és emberi 
kapcsolatok elmélyítése is ele-
gendő volt. A hideghengerművi 
melegtekercsraktár és a meleg-
hengerművi P6-os pult dolgo-
zói között a kapcsolat személye-
sebbé vált, most már nyilvánva-
ló, hogy egy telefonszám és egy 
név mögött egy ismerős ember 
áll. Fontos eredmény volt, hogy 
a két szervezet dolgozói egymás 
munkáját megismerve meglát-
ták és meg is tapasztalták annak 
nehézségeit is. Például kiderült, 
hogy a tekercsazonosítók kézi 

felfestése a több száz fokos hő-
mérsékletű tekercsek mellett 
nem gyerekjáték, és hogy a rak-
tár dolgozóinak a hiányos kom-
munikáció milyen azonosítási 
problémákat okozhat.

Simon Csaba üzemmérnök 
személyes tapasztalatait is ösz-
szegezte a LEAN-módszerrel 
kapcsolatban: 

– Azt gondolom, hogy aki 
egy adott területért – közvetle-
nül vagy közvetve – felel, elkezd 
egy bizonyos rálátással ren-
delkezni arról, hogy hol és ho-
gyan kell beleavatkozni egy fo-
lyamatba, hogy azt hatékonyab-
bá, termelékenyebbé vagy biz-
tonságosabbá tegye. A LEAN-
módszer nagyszerűsége abban 
áll, hogy egységes sablonokat 
és kész módszereket ad a ve-
zetők és a munkavállalók kezé-
be, amelyeknek segítségével ha-
tékonyabb a saját folyamatok 
vizsgálata és kézenfekvőbbek 
a fejlesztési irányok. A LEAN-
módszer univerzális és objek-
tív, így a fejlesztés iránya racio-
nálisabb és az eredmény kevés-
bé függ a résztvevők szakmai 
felkészültségétől vagy egyéb 
képességeitől.

Tóth Szilvia

(Cikkünk második részét a no
vemberi Dunaferr Magazinban 
olvashatják – a szerk.)

A pácolósor terv szerinti takarításának eredményességét jól mutatják a revetörő takarítás előtti és utáni képei

Simon Csaba
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Aktuális

Az Országos Magyar 
Bányászati és kohászati 
Egyesület Vaskohászati 
szakosztály dunaújvárosi 
szervezetének 
szeptember 26-i klubnapja 
meleghengerműves 
témákhoz kapcsolódott. 
„Herkules szolgálatba állt” 
címmel tartotta előadását 
a hengerelőkészítő üzem 
vezetője, lászló Miklós, 
őt követte dr. Mucsi 
Andrásnak, az Rs főosztály 
k+F osztály szakértőjének 
„Revésségről másként” 
címet viselő értekezése. 

Megbízható, stabilan üzeme-
lő, jó minőséget produkálni 
képes, a jelenkor elvárásainak 
megfelelő színvonalú szerszám-

gépre volt szükség – indokol-
ta előadásában a beruházást 
László Miklós. Erre egy fontos 
szerepet betöltő, régebbi uni-
verzális gép mellé kiemelkedő 
minőségű munkahenger-meg-
munkáló köszörűgép beszerzé-
se jelentette a megoldást 2018-
ban az ISD DUNAFERR Zrt. 
Meleghengerművében. Alapel-
várásként fogalmazódott meg a 
pontosság, a folyamatos üzem-
menet és a gyártmányellenőr-
zés. A nagy múltú, 1911-ben 
alapított Herkules német vál-
lalat Herkules WS 600 x 4500 
CNC monolit-ágyas berendezé-
sére esett a választás, amelynek 
az alábbiak a jellemezői: kismé-
retű, alacsony energiaigényű 
váltóáramú motorok és hajtás, a 
tárgyhajtásnál egytengelyűséget 

biztosító gyors és pontos beál-
lítási lehetőség, lengőfej helyett 
hidraulikus meghajtás, mérő-
rendszer-kalibráció, örvényára-
mos és ultrahangos repedésvizs-
gáló, CNC-vezérlés, többféle 
megmunkálási lehetőség, for-
dulónkénti és haladás közbeni 
fokozatmentes korrekció, lézer-
sorompók a balesetmegelőzés 
érdekében. 

Az üzemvezető fényképekkel 
illusztrálta a telepítés és üzem-
be helyezés folyamatát, vala-
mint a németországi szakmai út 
tapasztalatait.

A klubnap második előadó-
ja a vas-oxidok típusainak – úgy 
mint wüstit, hematit és mag-
netit – bemutatásával kezdte, 
majd rátért a melegen hengerelt 
szalagokon megjelenő hemati-
tos és magnetites vas-oxidok-
ra. Számszerűsített probléma-
megközelítésében, ha 20%-kal 

lehetne csökkenteni a reveréteg 
vastagságát, akkor éves szinten 
mintegy 600 tonna acéllal többet 
lehetne értékesíteni. Dr. Mucsi 
András előadásában sorra vet-
te a technológia mentén előfor-
duló reveproblémák változatait: 
folyamatos öntés közbeni re-
vésedés, meleghengerműi leégé-
si veszteség, revétlenítési veszte-
ség, tercier reve – pácolási vesz-
teség, tapadó reve – pácolási és 
revétlenítési nehézségek, nem 
eléggé tapadó reve, foltosodás-
hólyagosodás, behengerelt reve.

A meleghengerműi szakmai 
témákhoz kapcsolódó kérdé-
sekre az előadók készségesen 
válaszoltak. 

A következő klubnap idő-
pontja október 24-e, ak-
kor az autóipari beszállítás-
sal kapcsolatos témák kerülnek 
napirendre. 

Szente Tünde

herkules győzelme  
és a vas-oxidok ereje

 A SZAKMAI KLUbNAP A MELEGhENGERMűRE FóKUSZáLt

– Ez előadásom egy olyan szer-
számgép beüzemeléséről szólt, 
amely az elvárt színvonalnak 
megfelelően tudja a melegte-
kercseket gyártó hengersor 
szerszámainak megmunkálá-
sát elvégezni. Szimbolikus je-
lentéssel bír a neve: a görög és 
a római mitológiában herkules 
mindenhol győzedelmeskedik, 
csakúgy, mint a mi 
berendezésünk. A 
gép összeszerelé-
se mindössze hét 
napot vett igénybe, 
de az úgynevezett 
f i  n o m h a n g o l á s i 
munkák ezután kö-
vetkeztek. Német 
szak emberek se-
gítették a DUNAFERR meleg-
hengerműves és fejlesztő-
karbantartó szakembereivel 
közösen a beüzemelést. Üze-
meltetés közben előfordult 
már olyan is, hogy a kinti szer-
viz-számítógépükön keresztül 

Németországból is oldottak 
meg problémát. ha szükséges, 
távolból is tudnak szoftvert 
frissíteni, beállításokat kor-
rigálni. A berendezés az elin-
dulás óta szinte folyamatosan 
üzemel, köszönhetően annak, 
hogy olyan kezelők dolgoznak 
a gépen, akik ezt kiérdemel-
ték. A berendezés szinte nulla 

tartalék alkatrésszel 
megbízhatóan mű-
ködik, ha valamire 
szükség lenne, az 
közvetlenül a gyár-
tótól beszerezhető. 
Ami pedig a munka-
kultúrát illeti, Ma-
gyarországnak nem 
kell szényenkeznie. 

Véleményem szerint, illetve a 
látottak alapján, a munkafegye-
lem nálunk magasabb szintű. A 
németek talán több időt hagy-
nak mindenre, nem kapkodnak, 
higgadtak, alaposak, kiegyen-
súlyozottak, teszik a dolgukat. 

– Előadásomban az ISD DUNA-
FERR által gyártott lágyacél-
szalagokon jelentkező vas-oxid, 
reve problémákról be széltem, 
megmutattam, mikor hasznos 
a tapadó, illetve a 
kevésbé tapadó jel-
legű reve. Próbáltam 
érzékeltetni, hogy 
milyen és mennyire 
sokrétű problémát 
kell megoldanunk. 
A tercier reveréteg 
kapcsán végeztünk 
egy számítást. Kö-
rülbelül tíz mikromilliméteres 
reveréteg körülbelül hetven 
kilogramm vas-oxidot tartal-
maz egy tekercsen. tercier 
veszteség keletkezik, körülbelül 
három-négy kilogramm ton-
nánként, évi kétezer-nyolcszáz 
tonna revéből. Ebből is látszik, 
hogy a reveprobléma meg-

lehetősen nagy gond. Nem-
csak a leégési veszteségek és 
nemcsak a képződése miatti 
veszteségek, hanem a lemi-
nősülési veszteségek miatt, 

valamint a későbbi 
reklamációk okán 
is. 2013 környéké-
től kezdve egyre 
több pácolt készárut 
rendelnek a vevők. 
Ezzel párhuzamo-
san megnőttek a 
felületi minőségre 
vonatkozó igények, 

és néha már a legapróbb, a 
milliméternél kisebb felületi 
hibákat is megreklamálják. 
Mindannyiunk érdeke a felü-
leti hibák, a reve csökkenté-
se, minimális szinten tartá-
sa. A Meleghengerműben a 
revétlenítő rendszer optimali-
zálása sikerekkel kecsegtet.

A munkakultúra terén sem 
kell szégyenkeznünk

A revétlenítő optimalizálása  
sikerrel kecsegtet
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Bár a naptár szerint 
már ősszel, de még 
hamisítatlan nyári 
időjárásban, szeptember 
14-én rendezte meg a 
létesítményi tűzoltóságok 
Országos szövetsége, 
valamint a Magyar 
tűzoltó szövetség 
létesítményi tagozata 
a már hagyományos, a 
sorban XXiii. Flórián kupa 
versenyeit. 

A korábbi években változatos 
helyszíneket választottak a je-
les eseményhez, de már kilen-
cedik alkalommal Dunaújváros, 
pontosabban a Szalki-sziget ad 
otthont a létesítményi tűzoltók 
sokoldalú szakmai találkozójá-
nak.

A szabadstrand közelé-
ben rendezték be a versenypá-
lyákat a három számnak. Kis-
motorfecskendő-sze re lésé ben, 
ügyességi akadálypályán és fali 
tűzcsap szerelésben mérték ösz-
sze tudásukat, tapasztalatukat 
és erőnlétüket a tűzoltók. Ez al-
kalommal az ország tizennégy 
helységéből húsz csapatot állí-
tottak ki a létesítményi tűzoltó-
ságok. A házigazda dunaújváro-
siak a VÉD-SZ Kft. létesítmé-
nyi tűzoltói közül három fél rajt 
indítottak, kettőt a papírgyári, 
egyet a dunaferres lánglovagok 
részvételével.

Bár nem családi napnak 
szánták a találkozót, a remek 
időjárás a gyönyörű   helyszínre 
vonzotta a tűzoltók családtagja-
it is. Kiskamaszok próbálták ki a 
felállított szimulátoron a tűzol-
tóautók ve  zetését, az apróbbak 
pedig szü leikkel beültek egy-
egy valódi járműbe is. A szak-
ma beszállító cégei a versenypá-
lyák mentén kiállították a tűzol-
tást és technikai mentést segítő 
eszközök újdonságait.

Udvardi Sándorral, 
a Lé tesítményi Tűzoltó-
ságok Or szágos Szö vet-
ségének elnökével a ver-
seny szervezéséről vál-
tottunk szót:

– Ez már a huszonhar-
madik verseny, és itt Du na-
újváros ban kilenced szer ta-

lálkozunk. Koráb ban a Duna-
parton, a Lemez alakító oktatási 
központ jában rendeztük meg az 
eseményt. Egy alkalommal más 
rendezvény miatt kiszorultunk, 
idejöttünk, és itt is marad-
tunk. Ideális környezet a Szalki-
sziget. Összetett a verseny, így 
a szervezési feladatok is össze-
fogást, közös munkát kívánnak. 
Helyben a dunaferres és a papír-
gyári kollégáim közösen vettek 
részt a találkozó előkészítésé-

ben. Segítette munkán-
kat a helyi és a megyei 
katasztrófavédelem, 
de kaptunk sátrakat az 
ISD DUNAFERR-től, 
autót a versenybírók 

számára pedig az ISD Power-
től. Érkeztek csapatok többek 
között Debrecenből, Győrből, 

Szegedről is, őket már tegnap 
este vendégül láttuk. Fontosak 
ezek a kötetlen beszélgetések, 
közelebbről megismerhetjük 
egymást, megoszthatjuk szak-
mai tapasztalatainkat. 

Beszéltünk a verseny céljai-
ról is:

– A cél részben a hagyo-
mányőrzés, hiszen a kismotor-
fecskendő-szerelésben hatvan-
hetven éve mérik össze teljesíté-
si idejüket a rajok. Fontos a tűz-
oltóságok kapcsolatépítése is, 
minden évben több szakmai na-
pot tartunk. Az akadálypálya a 
napi élet feladatait jeleníti meg. 
Az itt alkalmazott, vagy ellesett 
mozdulatokat hazaviszik a tűz-
oltók, az idősebb és a fiatalabb 
korosztály egyaránt jelen van. 
A nem főfoglalkozású tűzoltók 
között megmérettetik magukat 
a hölgyek is.

Amíg beszélgettünk, a pályák 
felől rajtot jelző síphangok 
jöttek, a vonal széléről pedig 
bíztatás hangjai. Laikusként is 
láthattam a fizikai teljesítményt, 
amit egyenruhában, felszerelés-
ben mutattak meg a tűzoltók. Itt 
is, mint más alkalmakkor, stop-
perórával mérték a bírók, hogy 
hány perc, másodperc telt el a 
vízsugár megjelenéséig.

Jól teljesítettek a versenyen a 
dunaújvárosi létesítményi tűz-
oltók: a kismotorfecskendő-sze-
relésben a papírgyáriak A csa-
pata az első helyet szerezte meg, 
a DUNAFERR csapata negyedik 
lett, a papírgyáriak C gárda csa-
pata ötödik. Az ügyességi ver-
senypályán negyedik lett a pa-
pírgyári C, ötödik az A jelű for-
mációja, hatodik a dunaferres 
együttes. Összetettben a pa-
pírgyáriak A csapata máso-
dik, a C csapat ötödik, míg a 
DUNAFERR tűzoltói a hatodik 
helyen végeztek.

   K. É.

létesítményi tűzoltók vetélkedése 
Szent Flórián nevében

 ISMERKEDéS éS AZ ERőNLét FELMéRéSE 
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szeptember 24-én tartotta 
tisztújító, kibővített 
szövetségi tanácsülését 
a Dunaferr DV. Vasas 
szakszervezeti szövetség. 
Az ülésen a szakszervezeti 
tagokat képviselő küldöttek 
megválasztották elnökükké 
Molnár lászlót, a két 
alelnök Győri Gábor és 
Hegedüs lászló lett. 

Az idén ősszel egyébként is 
esedékes lett volna az új ve-
zetőséget megválasztó ülés, 
azonban arra előre hozott for-
mában került sor, mivel a ko-
rábbi elnök, Mucsi Zoltán saját 
kérésére, közös megegyezéssel 
július 31-ei hatállyal megszün-
tette munkaviszonyát a szövet-
séggel. 

Szoros együttműködésben, 
határozott elképzelésekkel ter-
vezi a munkát a jövőben a he-
lyi vasasok elnökségi „triumvi-
rátusa”, hangzott el azon a be-
szélgetésen, ahol a nagy múltú 
érdekvédelmi szervezet új ve-
zetőségének tagjaival beszélget-
tünk a jövő terveiről, az előttük 
álló feladatokról. A tagság ér-
dekében a jövőben a „szolgál-
tató és szervező szakszervezet” 
mottó mentén képzelik el tevé-
kenységüket a dunaferres vasa-
sok. Öt olyan fókuszterületet je-
löltek meg, amelyek köré cso-
portosul a jövőben a szervezet 
alaptevékenysége.

Elsőként a kommunikáció 
fejlesztésére szeretnének na-
gyobb hangsúlyt fektetni a jö-
vőben. Ez egyaránt magába fog-
lalja a dunaferrvasas.hu címen 
elérhető szakszervezeti web-
oldal fejlesztését, a közössé-
gi platformokon való aktívabb 
megjelenést, a hírlevelek, pla-
kátok útján történő párbeszé-
det és általában a hatékonyabb 
információáramlást. 

Fontosnak tartja az új el-
nökség a személyes jelenlét 
erősítését is, a jövőben azok a 
tisztségviselők, akiknek mun-
kaidő-kedvezménye ezt lehe-
tővé teszi, több időt fognak el-
tölteni az üzemi munkaterüle-
teken, személyesen felkeresve 
tagjaikat, hogy a kérdésekről, 

Tisztelt Kollégák!

Az elmúlt hónapokban az ISD DUNAFERR Társaságcsoport sorozatosan politikai támadásoknak volt 
kitéve. 

Hosszan és türelemmel vártuk, hogy ennek vége legyen, de elérkezett az a pont, amikor már nem 
tudtuk tovább tűrni a vádaskodást, fenyegetést, manipulációt. Ezért a múlt héten sajtóközleményt 
juttatunk el a média számára, amelyben kifejtettük véleményünket és felszólítottuk a vádaskodó 
politikusokat, hogy hagyjanak fel a vállalat támadásával. Sajnos az elmúlt napokban tovább foly-
tatódott az ISD DUNAFERR Társaságcsoport elleni kampány.

A célunk az, hogy a DUNAFERR ne legyen a felelőtlen politikusok céltáblája, rövid távú politikai 
játszmák tárgya. Azok a politikusok, újságok és hírportálok, akik - a DUNAFERR-t már-már közellen-
ségként kezelve - téves, valótlan, manipulált, sok esetben pedig hazug információkkal vádolják, a 
gyár működését gyengítik, az Önök munkáját, munkahelyét is támadják, veszélyeztetik.

Ezúton is szeretnénk megerősíteni, hogy az elmúlt napokban megjelent hírekkel ellentétben a 
DUNAFERR működése összességében megfelel a környezetvédelmi előírásoknak, és a vállalat fo-
lyamatosan együttműködik a hatóságokkal minden olyan területen, ahol a jövőben további fejlesz-
tésre lesz szükség. 

Az ISD DUNAFERR Zrt. a környezetvédelmi működési engedélyeiben előírt mérési, ellenőrzési kö-
telezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A mérési eredményeket rendszeresen megküldjük a 
környezetvédelmi, illetve a vízügyi hatóság részére.  Az illetékes hatóságok rendelkeznek a társaság 
működéséhez kapcsolódó környezetvédelmi adatokkal. Ezen túlmenően a hatóságok évente több 
alkalommal  végeznek helyszíni ellenőrzést, illetve vizsgálatokat is az előírások teljesítésének ellen-
őrzése érdekében. 

Bármely politikai erő által arra irányuló kísérlet, hogy a DUNAFERR-t különböző szabálytalansággal 
vádolva gyengítse, kizárólag egyetlen célra vezet: súlyosbítja a negatív piaci feltételek által oko-
zott károkat és a vállalat nehéz gazdasági helyzetét. Szeretnénk azt is nyilvánvaló tenni, hogy a pia-
ci helyzet nehézségei mellett a vállalatnak már most fel kell készülnie számos – a hazai és uniós ha-
tóságok által előírt – a jövőben életbe lépő környezetvédelmi beruházásra és fejlesztésre, melyek 
rendkívül jelentős költségterhet jelentenek számunkra.

Azok a politikusok, akik saját, rövid távú céljaik elérésének érdekében államosítással fenyegetik, fel-
jelentésekkel vagy rágalmakkal támadják, destabilizálni próbálják a vállalatot, az itt dolgozó több 
ezer embert és családjukat is támadják, megélhetésüket veszélyeztetik.

A vállalat vezetés célja ezzel szemben továbbra is az, hogy biztosítsa az ISD DUNAFERR Társaság-
csoport hosszútávú működését.

ISD Dunaferr DunaI VaSmû Zártkörûen mûköDõ réSZVénytárSaSág
H–2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3.

tel.: +36 (25) 584-000, fax: +36 (25) 584-001
e-mail: isd–dunaferr@isd–dunaferr.hu
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problémákról, ötletekről minél 
hamarabb értesüljenek.

Az oktatás-képzés témakö-
rének is kiemelt figyelmet szán 
az új elnökség, a tisztségvise-
lők munkaügyi és jogi isme-
reteit, kommunikációs és elő-
adási készségeit többek között 
e-learning formájában is szeret-
nék fejleszteni.

A munkaügyi kapcsolatok az 
elmúlt hónapokban mélypont-
ra jutottak a vasasok és a vál-
lalat menedzsmentje között. 
Az új elnök úgy fogalmazott, 
hogy ezen is változtatni szeret-
nének. Természetesen elsőd-
leges a munkavállalók érdekei-
nek szem előtt tartása, azonban 
együttműködőbb, partneribb 
viszonyt szeretnének kiépíteni a 
munkáltatóval is annak érdeké-
ben, hogy a jövőben mindkét fél 
számára előnyös megállapodá-
sok születhessenek a legfonto-
sabb kérdésekben. Ehhez azon-

ban elengedhetetlennek tartják 
azt is, hogy a munkáltató részé-
ről több információt kapjanak 
a vállalat aktuális gazdálkodási 
helyzetéről.

A tagszervezés témakö-
re mindig aktuális, jelenleg 
mintegy 2200 főt számlál a 
dunaferres, illetve a kiszerve-
zett foglalkoztatóknál dolgozó 
tagság, ami körülbelül 44 szá-

zalékos szervezettséget jelent. 
A tagság kiszolgálását 150 fős 
tisztségviselő-hálózat látja el. 
A fő cél természetesen a tag-
létszám növelése, az elöregedő 
tagság frissítése egyre több fia-
tal bevonásával. Ehhez kapcso-
lódóan a jubiláló tagok elisme-
rését is szeretnék megújítani.

Végezetül az új vezetőség 
fontos feladatának tekinti az 

alapdokumentumok aktualizá-
lását, korszerűsítését, különös 
tekintettel a GDPR-rendelet 
előírásaira. Szeretnének jól mű-
ködő kapcsolatot kiépíteni a vá-
rosvezetéssel, társadalmi akci-
ókkal, közösségi munkavégzés-
sel is erősíteni a szervezet jelen-
létét Dunaújvárosban. 

Sz. I.

Új időszámítás  
az érdekvédelmi munkában

 MEGKEZDtE ötéVES MANDátUMát AZ úJ ELNöKSéG

Az új elnökség tagjai mindhár-
man nagy tapasztalattal ren-
delkező érdekvédelmi szakem-
berek. 

Molnár László 1995-ben 
került a vállalathoz, 1998 óta 
szakszervezeti tag, a következő 
évtől bizalmi, majd főbizalmi 
a Hideghengerműben. 2006-
tól a Hideghengermű SZB-
elnöke, 2009 és 2014 között a 
Szövetségi Tanács alelnöke. 
2014-től a Zrt. alapszervzet el-
nöke, 2014-től a KÜT elnökhe-
lyettese, valamint a vállalat fe-
lügyelőbizottságának is tagja.

Győri Gábor 1981 óta tagja a 
Vasasnak. 1991-től a Ferromark 
Kft.-nél főbizalmi, majd 1992-
től SZB-elnök. 2009-től az 

Acélmű ÜSZB elnöke, 2014-
től a Keramet Hungary Kft., a 
Ferromark-Halna Kft., 2016-
tól a Darukarbantartók, 2019-
től a Vámügynökség Kft. 
ÜSZB-elnöke is. 2013-tól az 
Acélmű ÜT-elnöke, 2014-től 
a Szövetségi Tanács alelnöke, 
2018-tól a KÜT elnöke.

Hegedüs László 1978 óta 
szakszervezeti tag, 1999-től fő-
bizalmi a Nagyolvasztóműben, 
2001-től ugyanitt ÜSZB-elnök. 
2004-től ÜT-elnök, KÜT-tag 
és a Felügyelő Bizottság tag-
ja. 2017-től a Szállítómű ÜSZB-
elnöke is. 2014-2019 között a 
Zrt. alapszerveztet elnök-helyet-
tese,  majd  2019 szeptemberé-
től elnöke.

A Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség újonnan 
megválasztott vezetősége: győri gábor alelnök,  
molnár lászló elnök, hegedüs lászló alelnök

Az új elnökség tagjai
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A szeptember 28-án 
nyolcadik alkalommal 
megrendezett Alcufer kupa 
Nemzetközi kispályás 
labdarúgótornára 
a Dunaferr csapata 
címvédőként érkezett, 
hiszen tavaly hat év szünet 
után ismét elhódították a 
gyönyörű serleget. idén 
is nagy reményekkel 
készültek Gyirmótra az 
újvárosi fiúk, de pontosan 
tudták: nehéz dolguk lesz, 
ha ismét magasba akarják 
emelni a trófeát.

Ezútal 29 hazai és külföldi 
cég csapata nevezett a torná-
ra. Az ISD DUNAFERR Zrt. 
gárdája a csoportmérkőzé-

sek során a MVJ Kft.-t (4:0), az 
Erblösch csapatát (4:0), illetve 
a Continental legénységét (2:0) 
fektette kétvállra a továbbjutás 
érdekében. Aztán a legjobb 16 
csapat között egy igen kellemet-
len ellenféllel kerültek szembe 
játékosaink. A MÉH Zrt. alaku-
lata szikrázóan kemény össze-
csapáson egy utolsó pillanatban 
belőtt góllal döntetlenre hoz-
ta a találkozót (1:1), amit aztán 
végül is büntetőkkel csak meg-
nyertek a mieink. (3:2)

A folytatásban az esztergomi 
TYCO várt a mieinkre. Ők – a 

Dunaferrhez hasonlóan – két-
szeres kupagyőztesként léptek 
pályára és újra az volt a tervük, 

hogy győzelemmel távoznak az 
Alcufer Stadionból. Meg is ne-
hezítették rendesen a Dunaferr 
dolgát, akik aztán nagy csatában 
2:1 arányban „hozták” a mérkő-
zést és máris az elődöntőben ta-
lálták magukat.

Itt a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság legjobbjai léptek ellenünk 
pályára, de az ekkorra már lendü-
letben lévő csapatunkat ők sem 
tudták megállítani (3:0).

Az aranycsata szoros, kiéle-
zett párharcából félidőnként 
egy-egy gólt lőve aztán újra a 
Dunaferr jött ki jól, így a jelen-
lévő cégek közül elsőként nyer-

te el a trófeát harmadik alka-
lommal is. (Dunaferr – GYMS 
Megyei Kormányhivatal 2:0)

Külön öröm volt, hogy a 
torna legjobb játékosát is a 
Dunaferr csapatából választot-
ták a szervezők, Bánfalvi Balázs 
személyében.

Hatalmas sikert arattak a fiúk 
és nagyszerű játékkal öregbítet-
ték az anyacég sportos jó hírét. 
Gratulálunk!

T. I.

Ismét kupagyőztes  
az ISD DUNAFERR

 cíMVéDéS NAGy cSAtábAN

A kupára nevezett cégek

AbS S.P.A, Ajkai Elektronikai Zrt., Alcufer Kft., Audi hungária Motor 
Kft., continental Automotive Kft., Elektronikai hulladékhasznosító Kft., 
Erblösch Kft., Gy-M-S Megyei Katasztrófavédelmi Ig., Gy-M-S Megyei 
Rendőr-főkapitányság, Gy-M-S Megyei Kormányhivatal, Győr-Szol Zrt., 
GySEV cargo Zrt., ISD DUNAFERR Zrt., K&h bank Zrt., Kirchhoff hun-
gária Kft., Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság, Magyar 
Suzuki Zrt., MAL Zrt. f.a., Méh Zrt., Melecs EWS Gmbh Kft., Mozdony és 
Vasúti Járműjavító Kft., NAV Gy-M-S Megyei Adó- és Vámigazgatósá-
ga, Rail cargo hungária Zrt., Roto Elzett certa Kft., Schaeffler Savaria 
Kft., ShoPtEc Fémárugyártó Kft., tDK hungary components Kft., tyco 
Electronics hungary Kft., VNt Metal Kft.

A kupagyőztes csapat és segítőik:
Álló sor: Kalácska András, a Dunaújvárosi labdarúgó Szövetség elnöke, Szalavics Eszter, Bába mihály, Sarok 
Norbert, Zemankó Zoltán csapatkapitány, Kőkuti Tamás, horváth Csaba edző, Tóth Imre csapatvezető
Első sor: Szabó Szabolcs, Somogyi jenő, Bánfalvi Balázs, Berényi Balázs, Barta Barnabás, Nagy Tibor

A kupa legjobb játékosa,  
Bánfalvi Balázs
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Vérbeli sportcsaládba 
született tomanóczy 
Bálint, a Dunaferr sE 
röplabdacsapatának 
centere, aki évek óta 
a dunaújvárosi csapat 
meghatározó játékosa. 

Bálint édesapja a felnőtt csapat 
vezetőedzője, az egykori ma-
gyar válogatott Tomanóczy Ti
bor, nagypapája pedig az olim-
piai bronzérmes Gurics György, 
aki birkózóként Dunaújváros 
első olimpikonja volt. Nagyma-
mája, Pásztor Erzsébet világ-
bajnok kézilabdázó, édesanyja 
pedig sokáig a kajak-kenu sport-
ágban jeleskedett. Őt azonban 
nem nyomasztja ez a páratlan 
családi hagyomány.

– Igazából 
sosem tekintet-
tem kötelező-
nek a sportot, 
nem teherként 
élem meg, az 
életem része. Szinte természe-
tes volt számomra a sport sze-
retete. Ebben nőttem fel, ebbe 
nőttem bele. El sem tudnám 
képzelni az életemet sport nél-
kül. A szüleim is csak azt vár-
ták el, hogy valamit sportoljak. 
A nagypapa szerette volna ré-
gen, hogy birkózzak, de nem 
éreztem magam eléggé agresz-
szívnek hozzá. Aztán miután 
kipróbáltam néhány sportágat, 
végül a röplabda jött magától. 
Jártam úszni, belekóstoltam a 
karatéba, a fociba, majd általá-
nos iskolásként tollaslabdáztam 
a Gárdonyiban.

– Miért pont a röplabda mel
lett döntött?

– Kiskoromban apa még aktív 
játékos volt, mindig mellette vol-
tunk, meccsek után labdázott ve-
lem. Aztán később, a Dunaferrt 
segítve itt fejezte be az aktív játé-
kot, majd edzőként kezdett dol-
gozni, s bejárt az iskolába edzése-

ket tartani. Gondoltam, kipróbá-
lom, és mivel jó adottságaim vol-
tak a sportághoz, itt ragadtam.

S ha már az adottságok ke-
rülnek szóba, Bálint kifejti: a 
röplabdázáshoz nem árt, ha ma-
gas az ember, van labdaérzéke, 
gyors és erős az izomzata és jók 
a reflexei. 

Ő maga 206 cm, de szeretne 
még pár centit nőni. Mivel 
2001-es születésű, még van is 
esélye rá. Mosolyogva mondja:

– Apát már lehagytam, ő 204 
cm, de pár centinek még örülnék, 
szeretnék 210-re nőni. Persze, 
van amiben még fejlődnöm kell. 
A célom fizikailag erősödni, meg-
erősíteni a hátizmokat és a blokk-
technikámat fejleszteni, ami a 
centerposzthoz elengedhetetlen. 

Édesapja egy személyben az 
edzője is, és ez egyáltalán nem 
zavarja. Sőt, olykor jó is, gyakran 
beszélgetnek otthon is a sport-
ról. Külön edzés nem jár számá-
ra, de a posztonkénti fejlesztés-
nél, edzéseknél természetesen fi-
gyel rá az edző-apa.

– Nem zavar, sőt inkább örü-
lök annak, hogy apa az edzőm. 
Szerintem az apa-fiú és az edző-
játékos kapcsolatot is jól tudjuk 
kezelni, el tudunk vonatkoztat-
ni ettől.

Bálint lassan négy éve után-
pótlás válogatott. A korosztá-
lyos bajnokságokban egysze-

res bajnok (U17-ben), két ezüst-
érme és több bronzérme van. 
U19-es válogatott, de szerepelt 
már az U21-esek között is, há-
rom éve pedig a Dunaferr SE 
felnőtt csapatának meghatáro-
zó tagja.

– Amióta felkerültem a fel-
nőtt keretbe, folyamatosan ját-
szom, és egyre több játékidőt 
kapok. Ráadásul az utánpótlás 
válogatott kerete nagyjából ránk 
épül, minél több időt együtt 
játszva tudunk egyre jobban fej-
lődni, ez stabilitást ad a játé-
kunknak. Természetesen sze-
retnék mielőbb felnőtt váloga-
tott lenni és nagy európai, vagy 
világeseményre kijutni, minél 
több bajnoki címet szerezni.

Bálint eddig szerencsésnek 
mondhatja magát, mert egy sérü-
léstől eltekintve nem kellett kény-
szerpihenőt tartania. Egy boka-
szalag-szakadás után ugyan két 
hónapot igényelt a gyógyulás, 
de a pihentetés, a bokaszorító és 
a mankózás eredményesnek bi-
zonyult. Amire viszont ügyelnie 
kell, az a mélyhátizmok megerő-
sítése. A magassága miatt sokszor 
beáll a háta, ezért speciális kondi-
val szükséges majd erősíteni, aho-
gyan tette ezt a kosaras Lebron 
James is. Elmondja, a sport ren-
geteg pozitívumot adott számá-
ra eddig is. Az olykor kevesebb 
szabadidő ellenére több helyre 

is eljutott, ahová egyébként nem 
ment volna el, például áprilisban 
fürödhetett a Fekete-tengerben.

A fiatal center nagy válasz-
út előtt áll. A továbbtanulást a 
jog irányában képzeli el, csak az a 
gond, hogy a játékot és a tanulást 
nehéz lesz összeegyeztetni.

– Egyetemistaként szeretnék 
bejárni az órákra, míg profiként 
illene minimum napi két edzésen 
részt vennem. Hobbiszinten nem 
szeretnék játszani, továbblépnék 
inkább, eggyel feljebb, de ez ke-
mény diónak ígérkezik. Örülnék, 
ha meg lehetne valósítani.

Stabil párkapcsolata révén ter-
vezi a távolabbi jövőt is.

– Noémivel több mint kétéves 
a kapcsolatunk. A többit hoz-
za majd az élet, de azt már tu-
dom, hogy két gyereket szeret-
nék, és a fiú fog előbb megszü-
letni – mondja fülig érő szájjal. – 
Az is biztos, hogy sportolni fog, 
de csakis olyan sportágat, amit ő 
választ majd.

Bálint a hobbijait tekintve csu-
pa meglepetés.

– Lehet, hogy kissé furcsán 
hangzik, de az amerikai foci a ked-
venc sportom. Legalábbis a tévé 
előtt… Az NFL-ből naprakész va-
gyok, és az NBA-t követem még 
kiemelt figyelemmel, valamint 
szeretem a számítógépes játé-
kokat. Nagyon szeretek filmeket 
nézni, moziba járni. Olvasni is 
szeretek, csak nincs rá elég időm. 
Ha mégis könyvhöz jutok, akkor 
fantasyt és nagy sportolók életraj-
zi könyveit forgatom.

Példaképeim sem a röplab-
dából kerülnek ki. Tom Brady és 
Lebron James a két nagy kedven-
cem. Nagyon tetszik, hogy mind-
ketten a semmiből jöttek és ha-
talmas akaraterejükkel betel-
jesítették a sorsukat. Cristiano 
Ronaldót pedig az adakozóked-
véért, az áldozatos segítségnyúj-
tásáért tisztelem. 

Végezetül Bálint elárulta, hogy 
nagy szenvedélye a cipők gyűjté-
se. Ezen belül is a Nike sportcipő-
it gyűjti, amelyek közt előnyt él-
veznek a kosarascipők. Ezekből 
már kilenc párat gyűjtött és a szü-
letésnapjára is kosarascipőt kért. 
Sőt, ezzel a mániával már barát-
nőjét is sikerült „megfertőznie”.

Szóládi Zoltán

Akit nem nyomaszt  
a családi örökség

 KoSARAScIPőKEt GyűJt AZ IFJú cENtER
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FONtOs iNFORMációk

Véradás
A dunaújvárosi véradás egyik 
fő bázisa hagyományosan az 
ISD DUNAFERR, ahol leg-
közelebb október 17-én az 
ISD Kokszolónál várják a 
véradókat 6,30-12 óráig. Ok-
tóber 24-én az ISD Powernél 
szerveznek véradást, 6,30-
11 óráig. A szervezők kérik 
a véradókat, hogy fényképes 
igazolványt és tajkártyát vi-
gyenek magukkal.

Október 9-én kötetlen találko-
zóra került sor a munkáltató és a 
Dunaferr DV. Vasas Szakszerve-
zeti Szövetség vezetői között. Az 
ISD DUNAFERR Zrt. menedzs-
mentjének tagjai már az új iro-
dáikban, a beruházási irodaépü-
letben keresték fel az újonnan 

megválasztott Vasas-vezetősé-
get a szakszervezet meghívásá-
nak eleget téve. Mindkét fél célja 
a munkavállalók és a cég érdeke-
it egyaránt szem előtt tartó konst-
ruktív együttműködés, így a láto-
gatás során egyeztetésre is sor 
került.  Képünkön balról Csapó 

Szilvia eszközgazdálkodási igaz-
gatóhelyettes, Pék Teréz kompen-
zációs főosztályvezető, Kövesi 
Gábor munkaerőgazdálkodási 
főosztályvezető, Győri Gábor Va-
sas-alelnök, dr. Sevcsik Mónika 
RMS és HR igazgató és Molnár 
László Vasas-elnök.

Magyarország Ungvári Főkon-
zulátusa szeptember 7-8-án 
már harmadik alkalommal ren-

dezte meg az ungvári megye-
székhelyen egyedülálló gasztro-
nómiai, kulturális és családbarát 
összejövetelét, a HUNGARY 
FEST-et, amelynek egyik köz-
ponti gondolata a magyar-uk-
rán barátság és a tolerancia 
erősítése. A kétnapos fesztivál-
ra sok vendégegyüttes érkezett 
Magyarországról. A fellépők 
bemutatták a magyar táncokat, 

népszokásokat, a magyar gaszt-
ronómia remekeit, az ősi ma-
gyar öltözeteket és a harcmű-

vészetet. Az ukrán vendégek is 
bemutatták színes kultúráju-
kat a rendezvényen. A feszti-
vált Buhajla József ungvári ma-
gyar főkonzul nyitotta meg, 
és köszönetet mondott az ISD 
DUNAFERR-nek a rendezvény 
támogatásáért. A jó hangula-
tú, sikeres összejövetel tovább 
erősítette a két nemzet közötti 
barátságot. Köszönjük a képes 
beszámolót kolléganőnknek, 
Molnár Józsefné Mariannának, 
aki a mellékelt fotón a főkonzul 
társaságában látható.

Biztonsági hónap 
Hagyományosan a szeptember 
a gyártóműben a biztonsági hó-
nap megrendezésének időszaka, 
a munkavédelmi programsoro-
zatra idén is sor került. Ezúttal is 
változatos tartalommal zajlottak 
a hónap eseményei. Az idősza-
kos és ismétlődő munkavédelmi 
oktatások mellett sor került töb-
bek között oktatófilmek vetítésé-
re, munkavédelmi totó kitöltésé-
re is. Célellenőrzések keretében 
a hulladéktárolók és a munkahe-
lyeken használt létrák fokozott el-
lenőrzése is napirendre került. A 
tűzoltási gyakorlaton a munka-
vállalók is kipróbálhatták az oltó-
eszközök használatát. Sokan ki-
töltötték a munkavédelmi totót, 
a legtöbb helyes megfejtést adó 
munkavállalók közül Bányai Ist
ván, BarabásHarasztia Anita, 
Gyurgyák Tibor és Kurdi Szilvia 
ajándékcsomagot vehetett át.

magyar-ukrán barátság

Cél a konstruktív együttműködés
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