
A várt színvonalon dolgozik a csévélő
Záró fázisához érkezett a kettes számú csévélő üzembe ál-
lítása a Meleghengerműben. Gyakorlatilag február végén 
lezárult a beüzemelési szakasz, ettől kezdve délelőttönként 
folyamatosan termel a berendezés, és várhatóan májustól 
minden műszakban üzemeltetni tudják majd, ehhez megvan 
helyben a szükséges szakértelem.

2. oldal

Hatékonyabb kommunikáció  
és konfliktuskezelés
A szorosan vett szakmai területek mellett egyre összetet-
tebb, mindinkább szerteágazó a Gépjárműipari Projekt te-
vékenysége. A projekt irányítói és tagjai mellett az adott 
szakterületek vezetői és dolgozói is bekapcsolódnak a közös 
munkába, és ehhez többfajta segítséget is kapnak. 

2. oldal

Alapos ismeretekre van szükség
Évek óta visszatérő program a Biztonsági Hónap, melynek 
keretében idén többek közt tálcatűz-oltás, védőruha-be-
mutató és a mentési tervek gyakorlása is szerepelt a prog-
ramban az Acélműben. A biztonsági szemle, a védőeszkö-
zök, védőruhák megfelelőségének, ellátásának vizsgálata is 
rendben megtörtént.

4. oldal

Mozdonykórház
A gyár első műhelyei között készült el több mint hatvan éve 
a mozdonyjavító épülete. Funkcióját ma is betölti a félig nyi-
tott, vasúti pályákkal szabdalt, kisebb csarnok. Szembetűnő 
rendben, tisztaságban várakoznak sorukra a mozdonyok, 
beljebb találhatók a karbantartókat kiszolgáló gépek, né-
hány satupad, eszterga.

8. oldal
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Aktuális

A szorosan vett szakmai 
területek mellett 
egyre összetettebb, 
mindinkább szerteágazó 
a Gépjárműipari Projekt 
tevékenysége. 

A projekt irányítói és tagjai mel
lett az adott szakterületek veze
tői és dolgozói is bekapcsolód
nak a közös munkába, és ehhez 
különféle segítséget is kapnak. 
Ezekben a hetekben zajlik pél
dául egy kommunikációs és 
konfliktuskezelési tréningsoro
zat. Az aktuális eseményekről 
dr. Bucsi László alprojektvezető 
nyújtott tájékoztatást.

– A Gépjárműipari Pro
jekt, illetve ezen belül a 
Folyamatfejlesztési Alprojekt 
keretében újabb terü
leteket igyekszünk be
vonni a hatékonyság ja
vítása érdekében. A 
Hideghengermű henger
sorüzemében, az 1760

as reverzáló hengerállványnál is 
megvizsgáljuk a veszteségidő
ket, létrehoztunk erre egy mun
kacsoportot. Ugyanakkor nem 
az a lényeg, hogy a projekt irá

nyítói dolgozzanak csak, 
hanem mindig az adott 
szakterület bevonásá
val határozzuk meg már 
a feladatokat is. Nyilván 
az ott dolgozók látják leg

inkább, hol lehetne a különbö
ző veszteségeket csökkenteni. 
Ez nemcsak az állásidők tekinte
tében érdekes, hanem a terme
lés közbeni másfajta vesztesé
gek minimalizálására is érdemes 
fókuszálni.

A korábban vizsgált Georg
hasítósoron elkészültek a mun
kautasítások, ezeknek az okta
tása még folyik, két műszaknál 

már lezajlott, kettőnél rövidesen 
megtörténik, így lesz teljes a kép 
ezen a területen.

A tavaly ősszel elindított 
Folyamatfejlesztési Alprojekt 
munkája során fogalmazódott 
meg, hogy próbáljuk meg alkal
mazni a LEANmódszertanokat. 
A változásokat mindig megfele
lően kommunikálni kell a kollé
gák felé, ez konfliktusokkal jár

Záró fázisához érkezett 
a kettes számú csévélő 
üzembe állítása a 
Meleghengerműben.  
A legfrissebb 
fejleményekről lontai 
Attila gyárvezető adott 
tájékoztatást.

– Február 19én érkezett 
meg hozzánk újra a Gene
ral Electric (GE) szakembere, 
a megelőző időszakban saját 
erőből és saját szakértelem
ből a délelőttös műszakban fo

lyamatosan zajlott a csévélés, 
azért, hogy a berendezés ösz
szes lehetséges hibája felszín
re kerüljön. Gépész és villa
mos szakembereink ezeket a 
problémákat döntő részben 
meg tudták oldani, így a GE 
munkatársára már csak egyes 
speciális feladatok teljesíté
se hárult. Alapvetően azt kel
lett megoldani, hogy felváltva 
tudjon dolgozni a két csévé
lő, illetve, hogy az olyan rö
vid bugából hengerelt anyagot 
is tudjuk csévélni, amelyeknél 

nem alakul ki a feszítés, azért, 
mert az utolsó, hatos állványt 
már elhagyja az anyag, mire 
eléri a csévélőt. Sikerült erre 
a kérdésre is megnyugtató vá
laszt adni, az ilyen speciális 
anyagokat is képesek vagyunk 
már csévélni. Február 29ig 
tartózkodott nálunk a kolléga, 
ez idő alatt minden munkát el 
tudtunk végezni, ami a csévé
lő beüzemeléséhez szükséges. 
Pozitív visszajelzést kaptunk 
abban a tekintetben is, hogy 
a távozó szakértő véleménye 

szerint már megvan nálunk a 
további üzemeltetéshez szük
séges szakértelem. 

Gyakorlatilag február vé
gén lezárult a beüzemelési sza
kasz, ettől kezdve a beüzeme
lésben részt vevő szakembere
ink felügyelete mellett délelőt
tönként folyamatosan termel 
a kettes csévélő, azért, hogy a 
műszakos munkatársak mind 
technológiai, mind gépész, 
mind villamos részről fokoza
tosan át tudják venni a teendő
ket. Azt remélem, hogy má

Hatékonyabb kommunikáció  
és konfliktuskezelés

 ÚjABB területeken Működik A GÉPjárMűiPAri Projekt

Az elvárt színvonalon dolgozik  
a csévélő

 MeGvAn HelyBen A továBBi üZeMeltetÉSHeZ SZükSÉGeS SZAkÉrteleM
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hat, ezért az ilyen irányú képes
ségeket szükséges fejleszteni. A 
Nemzeti Befektetési Ügynökség 
(HIPA) támogatásával, a Képzési 
Osztály szervezésében zaj
lik jelenleg egy háromszor 
kétnapos tréning. Ide nemcsak 
a projektben tevékenykedőket 
hívtuk meg, hanem tudatosan 
gondoltunk olyan kollégákra, 
leginkább vezetőkre, akiknek a 
területére majd a későbbiekben 
ér el a projekt. Háromszor 15 főt 
vontunk be ebbe a képzésbe.

A Kommunikáció és konflik
tuskezelés címet viselő képzést 
Molnár Éva, az Apave 
Magyarország Kft. tré
nere tartja: – Alapvetően 
a különböző változások 
bevezetésével kapcsola
tos kommunikációval, il
letve a felmerülő konflik
tushelyzetekkel foglalkozunk.  
A résztvevők döntően a közép
vezetői rétegből kerülnek ki. Fő 
célunk az úgynevezett asszer
tív kommunikáció megismer
tetése, elsajátíttatása. Ez egy 
önérvényesítő kommunikáció, 
ami nem egyoldalú, nem arról 
szól, hogy én megmondom, 
te pedig megcsinálod, hanem 
partnerként, közösen meg
beszéljük, hogy amit szeret
nénk elérni, azt milyen mó

don, milyen eszközökkel lehet 
megtenni. 

A képzés vezetőjének tapasz
talatai alapján a magyar men
talitástól kissé távol áll az a faj
ta hatékonyságnövelés, amit a 
LEANmenedzsment megcé
loz. Ha valakinek valamilyen ne
hézsége támad ennek bevezeté
se kapcsán, ha valamilyen szem
léletbeli eltérés merül fel, akkor 
a tréning keretében hasznos is
mereteket tudnak nyújtani, a ki
alakult konfliktushelyzeteket 
hogyan tudják kezelni, segíte
nek olyan megoldásokat találni, 

amelyek alkalmazásával 
az érintett felek kölcsö
nösen jól jöhetnek ki az 
adott szituációból, min
denkinek elfogadható 
lesz a megoldás.

– Van némi elméleti 
képzés, különböző konfliktuske
zelési meg kommunikációs mo
delleket ismertetek. A továbbiak
ban azt vizsgáljuk, hogy milyen 
módon lehet különböző konf
liktushelyzeteket kezelni, milyen 
fajta kommunikációs stílusokat 
különböztetünk meg. Mi hogyan 
reagálunk egy adott helyzetben, 
hogyan viselkedünk, milyen szi
tuációkat kezelünk nehezeb
ben. Ezekre az esetekre próbá
lunk meg tudatosan felépíteni va

lami olyan forgatókönyvet, olyan 
kommunikációs technikát, ami 
eredményre vezethet. Vannak 
különböző általános feladatok, 
ahol a kommunikációs készséget 
vizsgáljuk, hogyan oldjuk meg 
a különböző kínos pillanatokat. 
Helyzetgyakorlatokat tartunk, 
ahol a konfliktuskezelési stílu
sunkat vizsgáljuk. Tudatosítjuk, 
hogy mi melyiket használjuk ál
talában, ehhez vannak tesztjeink, 
amelyeket szintén használunk. 
Abból kiderül, hogy nekünk mi
lyen konfliktuskezelési preferen
ciáink vannak. Utána megnézzük 
azokat a helyzeteket, amelyekkel 
a résztvevők naponta találkoz
nak, azokat szituációs gyakorla
tokban feldolgozzuk. Például, ha 
valaki adott helyen dolgozik húsz 
éve, és a motivációja már nem 
olyan erős, mint kezdetben volt. 
Ilyen esetben miként lehet őt se
gíteni, hogy visszataláljon az ere
deti munkamoráljához. Vagy ho
gyan lehet olyan konfliktushely
zeteket kezelni, amikor vala
ki idegenkedik az új feladattól, 
új módszerektől, valakinek nem 
megfelelő a kommunikációs stí
lusa, akkor azokat hogyan lehet 
jól leszerelni. 

Az első kurzus történése
it összegezve Molnár Éva el
mondta, nagyon együttműkö

dőek voltak a dunaferres részt
vevők, hozták a tapasztalatai
kat, a munkahelyi helyzeteket. 
Ezeket át tudták beszélni, mi 
lenne adott esetben a praktikus 
viselkedési forma. 

A rövid készségfejlesz
tő tréning zárásaként nincs 
számonkérés, vizsga, de általá
ban a program végén a résztve
vők kapnak egy olyan, nagyobb 
helyzetgyakorlatot, amikor min
den addig tanult szempontot 
be kell építeniük, és azt utána 
közösen átbeszélik, értékelik.

– Szeretnénk, ha lenne vala
milyen folytatása a tréningnek, 
ez a résztvevők körében is fel
merült. Jó lenne rendszeresíte
ni, frissíteni, tovább mélyíteni az 
ismereteket, más témákkal kicsit 
máshogyan foglalkozni. Kiemelt 
jelentőségű, hogy a résztvevők 
különböző területekről jönnek. 
Nagyon fontos ismeretek, ami
kor rácsodálkoznak, hogy a töb
bi résztvevőnek is hasonló ta
pasztalatai vannak, ők is hason
ló problémákkal szembesülnek. 
Tapasztalatot tudnak cserélni, 
megbeszélik, mi vált be, mi az, 
ami nem működött, milyen ke
retek között lehet az adott hely
zeteket kezelni – fogalmazott 
befejezésül az előadó.

Szirmai György

justól már a beüzemelést vég
ző saját szakembereinktől füg
getlenül is minden műszakban 
üzemeltetni tudjuk majd a be

rendezést. Minőségileg megfe
lelő terméket tudunk előállítani 
vele, komolyabb gyermekbeteg
sége nem jött elő, bízom ben

ne, hogy így lesz a továbbiakban 
is. Előfordult már olyan eset is, 
amikor az egyes csévélő üzem
zavara miatt kellett elindítani 

a kettest, ezzel csökkentettük 
a termeléskiesést. Mindenféle 
hengerelhető anyagminőségben 
és méretben képesek vagyunk 
dolgozni az újonnan munkába 
állított egységgel.

Szeretném megköszönni a 
beruházásban közreműködő 
valamennyi kolléga áldoza
tos munkáját, akik nagyrészt 
a Meleghengermű dolgozói. 
Kiemelkedő munkát végzett 
dr. Vízi Gábor, a Beruházási 
Igazgatóság szakértője, gépé
szeti vonalon Horváth Attila 
üzemvezetőhelyettes, vala
mint Tóth Balázs villamos 
művezető, a technológia ré
széről pedig Hollósi Tibor 
üzemvezetőhelyettes, de raj
tuk kívül még nagyon sokan 
megérdemlik az elismerést.

Sz. Gy.
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MuNkAvédeleM

ez a tizenegyedik év, hogy 
rendszeresen, minden 
esztendőben egy-egy 
kiemelt témára hívják fel a 
munkavállalók figyelmét a 
munkavédelem területén. 
idén biztonsági szemlék, 
tálcatűz-oltás, védőruha-
bemutató és a mentési 
tervek gyakorlása volt 
fókuszban az Acélműben.

Biztonsági hónap – 
nyitóértekezlet
Volein Gábor munkabiztonsá
gi osztályvezető a március 4én 
megtartott nyitóértekezleten a 
művi vezetők számára kiemelte, 
hogy a munkavédelmi törvény 
(Mvt.) szövegében módosítás 
történt. A hatályos Mvt. sze
rint a teljes egészében magyar 
nyelvű, munkavédelmi tartal
mú nemzeti szabvány munka
védelemre vonatkozó szabály
nak minősül. Fontos, hogy a 
magyar című, de angol nyelven 
átvett szabvány tehát nem. Ko
rábban a magyar nyelvű nem
zeti szabványtól eltérően a 
munkáltató alkalmazhatott a 
vonatkozó szabványban foglalt 
követelménnyel munkavédelmi 
szempontból legalább egyenér
tékű megoldást is. 

lángmentesített 
védőruhák bemutatója
Az 1987ben alakult Vektor 
Munka védelmi Kft. a ruháza
ti termékek gyártása mellett az 
egyéni védőeszközök teljes skálá
ját forgalmazza. A DUNAFErr
rel mintegy húszéves üzleti kap
csolatban állnak. Kínálatukban 
megtalálhatók a teljes testet 
védő termékek, azaz tetőtől tal
pig mindenféle védőeszközt és 
ruhát forgalmaznak. 1992től 
saját gyártási kapacitást, varro
dát működtetnek Szegeden, ahol 
munka, védő és formaruhákat 
varrnak, terveznek és fejleszte

nek. Új szolgáltatásuk a bértex
tíliaszolgáltatás, amikor a vevő 
részére chipes azonosítású, napi 
számlázási alapú higiéniai mosa
tást vállalnak.

A lángmentesített védőru
hák a leszövés után kapnak egy 
felületi kezelést, és utána a gyár
tó ötven mosásig garantálja ezt 
a védelmet. A lángálló ruházat 
már úgy van szőve, hogy a védő

ruha élettartamának végéig biz
tosítja a megfelelő védelmet. A 
DUNAFErr-nek ez utóbbi vé
dőruhák a megfelelőek. Jelenleg 
egy tesztelés, a próbahordás 
előkészítése folyik, és a mére
tek meghatározása az új méret
sorok alapján.

A mentési terv 
gyakorlása
Az Acélmű biztonsági hó
nap keretében a technológi
ai üzemekben a mentési terv 
gyakorlása fontos feladat a 
mindennapi biztonságos mun
kavégzéséhez. A FAMüzemben 
Molnár Zoltán műszakos üzem
vezető elmondta, a gyakorlatot 
műszakonként haj tották végre, 
hogy minden mun kavállaló 
és vezető tisztában legyen a 

helyzettel és a feladataival. 
Egy mentés során háromféle 
eset léphet fel az üzemben: 
katasztrófahelyzet, személyi 
sérülés és tárgyi eszköz 
mentése. A katasztrófahely
zet során a FAM teljes kiüríté
se a feladat. A katasztrófahely
zet fennállásának oka lehet akár 
hid ro géngázrobbanás, tűz vagy 
acél elfolyás is. Ilyenkor a ve

zető felelőssége, hogy irányít
sa a mentést, tudassa a dol
gozókat a veszélyhelyzetről, 
értesítse a villamos és gépész 
ügyeletet, a helyi tűzoltóságot 
és katasztrófavédelmet, kérje a 
liftek valamint az üzemi beren
dezések áramtalanítását, és gon
doskodjon az esetleges sérültek 
elszállításáról. A tűzoltók vagy 
katasztrófavédők megérkezése 
után ők veszik át az irányítást, 
de a felelős vezetőnek végig 
segítenie kell az ő munkájukat. 
Zoltán jó tanácsként magának 
és műszakos vezető kollégáinak 
is hangsúlyozta, hogy a mentés 
megkezdésekor a műszaknaplót 
és a naptárt mindig jó magunkkal 
vinni, ugyanis ilyen feszült 
helyzetben a létszámmal, azaz 
az emberélettel való elszámolás 

a legfontosabb dolog. Személyi 
sérülés esetén azt az elsődleges 
szabályt kell betartani, hogy a 
mentés során még több személy 
semmiképp ne sérüljön meg.  A 
harmadik esetre, a tárgyi men
tésre is van irányadó fő szabály, 
ami így szól: a még nagyobb bajt 
jó elkerülni!

Tálcatűz-oltási bemutató
Az oltási bemutatót Megyesi 
László, a VÉDSZ Kft. tűzmeg
előzési szakértője vezette, aki 
elmondta, rendkívül fontosnak 
tartja a munkavállalók részéről 
is a gyors reagálási időt, melyet 
oltáskor a tűzoltó eszköz isme
rete is nagyban elősegít. 

Záróértekezlet
Lukácsi István, gyárvezetőhe
lyettes úgy fogalmazott, hogy 
„ma már nem akkora újdonság 
a munkavédelmi hónap, mint 
régen volt”, hiszen több éve be
járatot ismeretfelújító esemény 
ez itt, az Acélműben. Móróné 
dr. Zupkó Tímea munka és 
egészségvédelmi főosztályve
zető elmondta, hogy 2009 óta 
rendszeresen visszatérő prog
ram a Biztonsági Hónap ese
ménysorozata, melynek kereté
ben különböző témák kerülnek 
fókuszpontba. A főosztályve
zető felhívta a figyelmet arra, 
hogy október végén új MEBIr
szabvány szerinti audit lesz, 
ezért kérte az üzemvezetőket, 
készüljenek arra, hogy a sza
bályzatok júniusi megalkotása 
után szeptemberben el kell vé
gezni az oktatásokat. Befeje
zésül Füzes Barnabás munka
biztonsági szakértő összegezte, 
hogy a hat üzemnél tartott biz
tonsági szemle, a védőeszközök, 
védőruhák megfelelőségének, 
ellátásának vizsgálata rendben 
megtörtént, sőt az új biztonsá
gi adatlapok is megtalálhatóak.

Tóth Szilvia

Alapos elméleti és gyakorlati 
ismeretekre van szükség

 BiZtonSáGi HónAP AZ AcÉlMűBen

Az Acélmű irodaépület előtti füves területre sokan kijöttek,  
hogy kipróbálják a porral oltó tűzoltó készüléket
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Aktuális

Bérelt telephelyen 
kezdte meg működését 
húsz éve a darusín kft., 
majd a rá következő 
két évben dunaújváros 
ipari parkjában önálló 
telephelyet épített, 
daruzott csarnokkal. 
Folyamatos fejlesztés 
jellemző a cégre, még 
a 2008 körüli nehezebb 
években is beruházással 
válaszolt a kihívásokra. 
Alapításának huszadik 
évfordulóján, március 
19-én pedig ünnepélyes 
keretek közt letették a 
cég kutató-, fejlesztő- és 
oktatóbázisának alapkövét.

A születésnapon Radvánszki 
Sándor (képünkön középen), a 
cég alapítója és egyben ügyve
zetője köszöntötte kollégáit és 
meghívott vendégeit. Emlékez
tetett a kezdetekre, majd ki

emelte, ma már Záhonytól He
gyeshalomig, az egész ország 
területén vállalnak munkát. Lét
számuk a huszadik évfordu
lóra elérte a kétszázötven főt. 
Hangsúlyozta, a sikereket csa
patban, a munkatársakkal közö
sen érték el, amelyért köszönetet 
mondott. Szervizközpontjuk 

mű ködik Budapesten, amely 
hatvan kilométeres körzetben 
nyújt szolgáltatást partnereik
nek. Sikeresen vállalkoztak kül
földön is, jelenleg Franciaor
szágban dolgoznak. Fontosnak 
tartja, hogy lépést tartsanak a 
szakma technikai, technológi
ai fejlődésével. Ezért is döntöt
tek saját kutató, fejlesztő és 
oktatóbázis létrehozásáról. Új 
beruházásuk részben fejlesztő
munkájuknak, másrészt a jövő 

szakembergenerációja képzésé
nek teremt megfelelő teret.

Az alapkőletételen részt vett 
Evgenii Vaganov, az ISD DUNA
FErr Zrt. karbantartási igaz
gatója (képünkön balra), Schön 
Beatrix, a Bánki iskola igazga
tója, vala mint Cser na Gábor, 
Duna újváros megyei jogú vá
ros polgármestere (képünkön 
jobbra). Part neri kapcsolatokat, 
valódi együttműködést jelzett 
az alapkő négy sarkának kö

zös felemelése. Mielőtt a nem
zetiszín szalaggal átkötött, a 
jövő számára üzenetet hordozó 
kapszulát az új csarnok első 
kapavágásának gödrébe elhe
lyezték, Cserna Gábor méltatta 
a DaruSín Kft., mint dunaújvá
rosi vállalkozás példamutatását. 
Kifejezte reményét, miszerint 
egyre több dunaújvárosi vállal
kozás választja a fejlesztés, fej
lődés útját.

K. É.

Alapkőletétel  
a huszadik születésnapon

 kutAtó-, FejleSZtő- ÉS oktAtóköZPontot ÉPít A dAruSín kFt.

– A DaruSín Kft. a DUNAFErr stratégiai partnere mint a 
darukarbantartás szolgáltatója. Az új beruházás lehetővé te
szi a DaruSín továbbfejlődését, gyártási, technológiai, techni
kai színvonalának emelkedését. Úgy gondolom, ezzel szolgál
tatásuk minősége is fejlődik, ami fontos a DUNAFErr számá
ra. Hasonlóan kedvező hatású személyzetük oktatása és képzése. 
Jelentős beruházás kezdetének tartom az alapkőletételt a város 
számára is, hiszen párhuzamosan dolgozunk a folyamatos fejlő
désért –fogalmazott az ünnepséget követően Evgenii Vaganov, 
az ISD DUNAFErr karbantartási igazgatója.

– Egyik legnagyobb partnerünk a DUNAFErr Zrt., darukar
bantartást végzünk a gyár egész területén. Fontosnak tartom, 
hogy tudassuk partnereinkkel, gyártásunkat és technológiánkat 
miként fejlesztjük, merre tartunk. A kutatás és fejlesztés mindig 
is benne volt cégünk tevékenységében. Szeretném, ha partnere
ink értenék szellemiségünket, látnák szolgáltatásaink bővülését, 
fejlődését. Hasonlóképpen fontosnak tartom a Bánki iskola je
lenlétét. Célunk az együttműködéssel, hogy cégünkhöz kapcsol
juk a városban és környékén élő, műszaki érdeklődésű fiatalokat, 
megismertessük velük a kor technológiáját, a világ műszaki ha
ladását. Persze kockázatos beruházás oktatásba fektetni, hiszen 
a tanult szakemberek másutt is elhelyezkedhetnek. Ezzel együtt 
partneri kapcsolataink jövője miatt elengedhetetlen munkaválla
lóink képzése – hangsúlyozta radvánszki Sándor, a DaruSín Kft. 
alapító ügyvezetője.

52019. április



dr. Juhász Ferencnek 
két, a mostani életét 
meghatározó hobbija van, 
az egyik a harmonikázás, 
a másik a csillagászat. 
egyik sem mindennapi, de 
talán nem is ez a lényeg, 
hanem az, hogy milyen 
lelkesedéssel, milyen 
mélyen érdeklődik irántuk. 
Mindig is irigylésre méltó 
az, amikor valaki annyira 
rajong és szereti a hobbiját, 
egy tevékenységet, hogy 
süt róla a tudás és a 
szeretet.

Ferenc gyermekkorában, tíz
évesen nagyapjától kapott 
egy Hohner típusú harmoni
kát, majd hat és fél évig járt 
zeneiskolába. Felnőttkorában 
meg ajándékozta magát egy 
Weltmeister S5 casottos mes
terharmonikával, aminek már 
teltebb, „zengésebb” a hang
ja, hiszen ez az első hangszeré
hez képest már nem nyolcva
nas, hanem százhúszas basszust 
tud. Alapvetően magának, bará
tainak szokott játszani, de kö
rülbelül egy éve csatlakozott a 
helyi TataMinek együtteshez 
– néhány dalra meghívva kül
ső tagként –, az MMKban havi 
egyszer megrendezésre kerülő 

Open Micrendezvények kap
csán.

A zenei példaképe Domi
nique riviere, francia és Orosz 
Zoltán, magyar harmonikamű
vészek. A stílusok közül ked
veli a sanzon, musette (népi
es keringő), operett és blues
dallamokat, no meg a slágere
ket is. Ha valaki szeretne bele
hallgatni egy szép dalba, akkor 
Ferenc neki a Style Musette
et, Indifferenceet, Valse Chi
noiset (kínai keringőt) vagy 
Edith Piaf: La Foule dalait ajánl
ja. A hangszer Ferenc számá
ra kinyitotta a világot, dányi 
általános iskolájából sokat jártak 
budapesti színházakba, a zenei 
stílusok – népzene, műzene, 
blues, operett – ismerete innen 
táplálkozik, és élete végéig el
kíséri. Gyermekei is játszottak 
hangszeren – Dóri zongorán, 
Gábor gitáron.

A csillagászat Ferenc szá
mára egy szerelem, olyannyira, 
hogy néhány éve elvégezte az 
ELTE csillagászati alapismere
ti szakát, ami BSCképzési szin
tű ismeretet adott. Hogy miért 
varázsolták el őt annyira a csil
lagok? Gondolkodásra és el
mélkedésre késztette őt a koz
mikus távolságok mértéke, az 

univerzum keletkezése és fej
lődése, az emberi lét mértékei, 
segített az elmélyülésben, a tör
ténelem és a mitológia más síkú 
megismerésében. 

Egy távcső lényegében 
olyan, mint egy időgép, hiszen 
a beérkező fények mindig a 
múltat mutatják. Aki szeretne 
elkezdeni a csillagokkal 
foglalkozni, az először szabad 
szemmel, majd kézi távcsővel 
nyugodtan kezdheti a szem
lélődést, de megnézheti a du
naújvárosi amatőrcsillagászok 
távcsöveit is. Juhász Ferenc 
jelenleg négyféle távcsővel 
rendelkezik: binokulár, len
csés GPU APO távcső, tükrös 
MEADE LS 8 távcső, LUNT 
LS60 hidrogén alfa naptáv
cső, illetve az ezekhez szük
séges fototechnikai felszere
lések és GOTOállványok. A 
binokulárral már jól látható 
a Tejúton kívüli Androméda 
galaxis, a lencsés és tükrös 
távcsövekkel olyan bolygók 
szemlélhetők, mint a Merkúr, 
Vénusz, Jupiter, Szaturnusz, 
illetve a mélyégobjektumok, 
mint például a galaxisok, kö
dök, gömbhalmazok, nyílt hal
mazok. A naptávcső egy speci
ális hidrogénalfa tartományú 

távcső, mellyel így láthatóvá 
válnak a Napon a különböző 
látnivalók (granula, napkitö
rés, napfolt, szpika).

A Dunaújvárosi Amatőr
csillagász Egyesület – mely
nek Ferenc is a tagja – rend
szeresen tart úgynevezett asz
falt csillagászati napokat az 
Aratókszobornál vagy a víz
toronynál. Ilyen alkalmakkor 
tíztizenöt naprendszerbéli és 
azon túli objektum is látható a 
távcsövek segítségével az égen, 
amit a kilátogató gyermekes 
családoknak, érdeklődőknek 
bemutatnak. Az MMK épüle
tében minden pénteken délután 
négytől amatőrcsillagász klub is 
működik. 

Tóth Szilvia

Arcok

Tudásvágy és zeneszeretet
 Zene ÉS cSillAGáSZAt, ÉlMÉny Fülnek, SZeMnek, SZelleMnek, lÉleknek

Dr. juhász Ferenc harmonikál egy Városháza téri fellépés alkalmával

dr. juhász Ferenc, 2001-2006 
közt dunaújváros rendőrkapi-
tánya volt, 2006-tól dolgozik a 
dunAFerr-nél, először mint 
a technológiai és informatikai 
Biztonsági Főosztály vezetője, 
később katasztrófavédelmi fő-
osztályvezető, biztonsági igaz-
gató volt. jelenleg a Bizton-
sági és védelmi igazgatóság 
biztonsági tanácsadója, szak-
értője. Ferencnek öt dip lomája 
van: Moszkvában tanult a 
rendőrtiszti főiskolán, elvé-
gezte a pécsi jogi egyetemet, 
a budapesti államigazgatási 
főiskolát, a dunaújvárosi fő-
iskola informatikus-szervező 
szakát, és Budapesten meg-
szerezte a menedzser szak-
mérnök diplomát is.

április 26-án
az MMk-ban megint lesz 
open Mic könnyűzenei est, 
ahol dr. Juhász Ferenc is 
fellép négy dal erejéig.

Május 1-jén
A városháza 
rendezévényén  
17 órától meghallgatható 
a tataMinek és Ferenc 
harmonikajátéka is. 
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Bányász – kohász: jó barát
 várPAlotán A „jó SZerencSÉt!” köSZöntÉS elFoGAdáSánAk 125. ÉvFordulóján

A „Jó szerencsét” 
Művelődési központban 
április 5-én ünnepelték 
a bányász- és 
kohászköszöntés kettős 
jubileumát. 

Selmecbányán 125 éve döntöt
tek elfogadásáról, Várpalotán 
negyedszázada emlékeznek visz
sza a szakmai együvé tartozás 
jelképévé vált üdvözlési formá
ra. A dunaújvárosi küldöttség 
tagjai voltak: Kvárik Sándor, Ko
pasz László, Vass Tamás és Szen
te Tünde. A Dunaújvárosi Egye
tem képviseletében dr. Horváth 
Miklós, a Műszaki Intézet igaz
gatója koszorúzott. 

Szakmai előadás 
a szénhidrogén-
potenciálunkról
A Faller Jenő Szakképző Iskola 
és Kollégium diákjai emlékmű
sorát követően a Magyar Bányá
szati és Földtani Szolgálat elnöke, 
dr. Fancsik Tamás tartott elő
adást a hazai szénhidrogénva
gyonról, szénhidrogénpotenciál
ról és szénhidrogénkutatásokról. 
A kőolaj és a földgáz fő felhasz
nálási területei az energetika, a 
szerves vegyipar, a gyógyszeripar, 
a mezőgazdaság, az élelmiszer
ipar. Elégethető üzemanyagként 
a megújuló energiaforrásokkal 
szemben a szénhidrogének sze
repe csökken, vegyipari jelen
tősége viszont hosszabb távon 
is megmarad. Az energiaigény 
a globális energiafogyasztással 
együtt világszerte növekszik. Bő
séges, különböző (fosszilis, meg
újuló) energiaforrás áll rendelke
zésre, a lényeg a hatékonyság, a 
megvalósíthatóság és a finanszí
rozhatóság. Kérdés, hogy milyen 
hatékonyan tudjuk igénybe ven
ni az energiaforrásokat alacsony 
szennyezőkibocsátással. A vilá
gon folyamatosan nő az elektro
mosság felhasználása, a primer
energianövekmény 70%a erre 
fordítódik a következő 25 évben. 
Az OECDországokban az ener

giaigény növekedését ellensú
lyozza az energiahatékonyság. A 
jövőre vonatkozó előrejelzések je
lentős bizonytalansággal terhel
tek. A világpiaci kőolajárak a gaz
dasági és politikai események, a 
kereslet és kínálat változásainak 
következtében szélsőséges mér
tékben változhatnak. A felfede
zett hazai szénhidrogénvagyon 
jelentős szerepet játszik az ország 
energiagazdálkodásában. A Ma
gyarországot elérő export/import 
szállítóvezetékek jelentős szere
pet töltenek be hazánk energiael
látásában. 

A Bányászati és Földtani 
Szolgálat elnöke beszélt a geoló
giai és geofizikai kutatási mód
szerekről, a szénhidrogénter
melés és a kitermelhető vagyon 
időbeli alakulásáról, a szénhid
rogénvagyon növelésének lehe
tőségeiről, annak 100 évre visz
szatekintő megkutatottságáról. 
Előadása végén ismertette a nem 
hagyományos szénhidrogén
kutatás területeit. A Délkelet
Alföld területén a Kiskunhalasi, 
a Makói és a Derecskeiárokban 
a kutatások során jelentős meny
nyiségű, nem hagyományos mó
don kitermelhető földgázvagyon 
vált ismertté. A felfedezett va
gyon összesített mennyisége je
lentős, a kitermelt mennyiség 
egyelőre csekély, további techno
lógiai fejlesztések, új módszerek 
alkalmazása szükséges. A hazai 
palaolaj/palagázpotenciál ter
melésbe állítását segítik az új, itt
hon is megjelenő termelési tech
nológiai fejlesztések.

Emléktábla-koszorúzás
Rabi Ferenc, a Bánya, Energia 
és Ipari Dolgozók Szakszerveze
te elnöke ünnepi beszédét köve
tően koszorúikat helyezték el a 
közélet meghatározó szereplői, 
a különböző városi, megyei és 
országos intézmények és szak
mai civil szervezetek képviselői 
Bona Kovács Károly bronz re
liefjénél. Az állófogadás pohár
köszöntőjét az Országos Ma
gyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület elnöke, dr. Hatala Pál 
tartotta.

Mini-interjúk  
a szervezőkkel

Dr. Horn János 
gyémántokleve
les olajmérnök 
moderálta az ál
tala 25 évvel útjá
ra indított emlé
kezéssorozatot: 

– A „Jó szerencsét!” köszöntést 
1894. április 7én fogadták el Sel
mecbányán. A 100 éves centená
riumon javasoltam és vállaltam, 
hogy egy szakmai előadás kere
tében minden esztendőben meg
rendezzük megünneplését. A mai 
különleges jelentőséggel bírt, míg 
korábban 1012 szervezet koszo
rúzott, most 21 szervezet helyez
te el az emlékezés koszorúját az 
emlékfalnál. 1994ben egy mini
korsót csináltattam, most pedig 
egy jelvénnyel távoznak az ün
nepség résztvevői. Összesen 125 
példány készült, azonban 140en 
voltunk ma itt, így nem is jutott 
mindenkinek.

A pohárkö
szöntő elmondá
sára dr. Hatala 
Pált, az Országos 
Magyar Bá
nyászati és Ko
hászati Egyesület elnökét kérték 
fel: – Tisztelet a bányászoknak: 
125 év hatalmas idő! A kohász és 
bányász szakma ma is együtt van, 
ezért javasoltam a későbbi meg
emlékezéseken a bányászhimnusz 
után a kohászhimnusz eléneklé
sét. Az egyesület megújulásáért 
nagyon sok mindent teszünk és 
reméljük, hogy egy év múlva kéz
zelfogható eredményeink lesznek. 
Az egyesület fenntarthatóságá
ért és társadalmi elfogadtatásáért 
sorra járjuk a bányászat és kohá
szat hazai városait, hogy azok ve
zetőivel együttműködési megálla
podást kössünk. 

A Várpalotai 
Bányász hagyo
mányok Ápolá
sáért Egyesület 
elnökét, dr. Bu
zási István okle

veles bányamérnököt a házigaz
dák képviseletében szólítottuk 
meg: – A jelenlegi ünnepség a „Jó 
szerencsét!” köszöntés 125. évfor
dulójához kapcsolódik. Ez azért is 
öröm számunkra, mert egy 120 
éves múlttal rendelkező bányász
városban élünk, és külön meg
tiszteltetés, hogy az országos 
ünnepség itt zajlik. Az egyesü
let a város vezetőinek és lakói
nak támogatását élvezi, erre bi
zonyság a Várpalotai Napok bá
nyászati napja. Petrovics László 
helytörténész barátunkat pedig 
azért emelem ki, mert azon fá
radozik, hogy a helytörténeti ki
adványaival nyomot hagyjunk 
magunk után.

Sz. T.
Fotók: Vass Tamás

Az összefoglaló megtekinthető a 
www.ombkedunaujvaros.infon.
(Az OMBKE dunaújvárosi szer
vezetének rendezvényéről la
punk 10. oldalán tudósítunk – 
a szerk.)

Aktuális
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évekkel ezelőtt jártam a 
mozdonyjavítóban. Akkor 
meglepett, hogy a gyár első 
műhelyei között készült 
el több mint hatvan éve. 
korszerűnek számíthatott 
az ötvenes években 
a mechanika, öntöde, 
lakatosüzem sora mögötti 
épület. 

Funkcióját ma is betölti a félig 
nyitott, vasúti pályákkal szab
dalt, kisebb csarnok. Szembetű
nő rendben, tisztaságban vára
koznak sorukra a mozdonyok. 
Egy ajtóval beljebb találhatók 
a karbantartókat kiszolgáló gé
pek, néhány satupad, eszterga, 
függőlegesen és elvágólag fal
hoz támasztott söprűk, lapátok. 
Szürke vasak közt virul a zöld
övezet, benne különleges, nagy 
levelű egzotikum és a fény felé 
igyekvő futónövények. Tágas, 
világos étkezőt választottak le 
a sarokban, mellette apró cso
portvezetői iroda kapott helyet.

Minderre az emeletről egy 
üvegablakon át rálát Simon 
Csaba, a Szállítómű Jármű
ja vítójának üzemvezetője. Fi
gyelemre méltó a mérnök fia

talember szakmai pályafutása. 
A vasútnál kezdett, a kikötőben 
folytatta:

– Székesfehérváron szerez
tem műszaki menedzseri és 
számítógéphálózati szakmér
nöki diplomát 2005ben, áp
rilis másodikán volt az állam
vizsgám, és negyedikén kezd
tem a vasútforgalmi üzemnél 
kocsirendezőként a DMG fog
lalkoztatásában. Előszállási va

gyok, Dunaújváros a legköze
lebbi ipari település – magya
rázta választását, válaszolva 
egyben a levegőben lebegő kér
désre, miért is vállalt diplomák
kal a zsebében kocsirendezői 
munkát. – Ez adódott, belevág
tam, képzésre jelentkeztem, ki
lenc hónap után tolatásvezető 
lettem. Később a kikötőben adó
dott munka, 2006 decemberét 

ott kezdtem. Látva a diplomái
mat a kikötő vezetője betett egy 
vezetőutánpótlási programba. 
Minden területen háromhá
rom hónapot töltöttem, majd 
2009. augusztus 20tól műszaki 
vezetőként dolgoztam. Izgalmas 
időszak következett. Az ország 
legnagyobb kapacitású önálló 
kikötőjének műszaki állapotáért 
feleltem. Volt olyan évünk, hogy 
1 millió 400 ezer tonna árut rak
tunk át ezekkel a speciális da
rukkal. Hozzám tartozott a por
táldaruk karbantartása mel
lett a Péter boxerhajó megfele
lő műszaki állapotban tartása is. 
Feladataimat egy rendkívül ru
tinos és tapasztalt karbantartó 
csapattal sikerült megoldanom. 
Mint tudjuk, a kikötő beolvadt 
az ISD DUNAFErr Zrt.be, és 
a Szállítómű része lett. Új meg
bízást kaptam 2018. december 
elsejétől, a kikötői csoport mel
lett vezetem a Járműjavító üze
met, benne a mozdony, az erő
gép és a vasúti kocsijavítót. 
Ez egy új iskola. A Szállítómű 
a DUNAFErr vérkeringése. 
Felelek a vasúti szállítóeszkö
zök, valamint az erő és rako
dógépek műszaki állapotáért. 

Kihívás minden nap, nagy ta
pasztalatú szerelőcsapatnak 
kö szönhető a helytállásunk – 
utalt a csapatmunkára, kollégá
ira, majd áttértünk a mozdony
javítóra. Megszokott látvány 
a Vasműben a nyersanyagok
kal, készárukkal, vagy üstökkel 
teli kocsikat vontató mozdony. 
részei a technológiai folyamat
nak ezek a vasúti szerelvények, 
nem késhetnek le a csapolás
ról, a konverter, illetve a FAM 
menetrendjéről. A nap huszon
négy órájában tíz mozdony mo
zog, néhány tartalékként vára
kozik, és néhányat javítanak az 
összesen tizenhatból. A moz
donyjavító felelőssége a zavar
talan mozgás. Típusonként so
rolta Simon Csaba a mozdonyo
kat, megnevezve, melyik hol tel
jesít szolgálatot, milyen kocsi
kat vontat.

részletesebb leírást Szabó 
Imrétől, a mozdonyjavító cso
portvezetőjétől kaptam, aki 
’84ben mozdonyszerelőta
nulóként fordult meg először a 
műhelyben:

– Akkoriban a dízelmoz
donyszerelő szakma von
zó volt. Alapja volt a hajógé
pészetnek is, ami nagyon érde
kelt – utalt pályaválasztására. 
Életében a hajók a „kikötőben 
maradtak”, hiszen ő azóta is első 
munkahelyén dolgozik. – Itt ta
nultam, megszerettem, marad
tam, végül is hétnyolc kollé

ga története ez – magyarázta 
röviden, hozzátéve – jó a légkör, 
érdekes a mozdonyjavítás.

Körbevezetett a műhely
ben, kérdésemre egyenesen 
válaszolt:

– Nincs kedvenc, mindegyik 
mozdonynak jónak kell lennie. 
A délutános és az éjszakai mű
szak történései függvényében 
kezdjük a napot. reggelenként 

Gyári élet

Tapasztalt karbantartók 
a mozdonyjavítóban

 MoZdonykórHáZ
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dől el, hogyan formázzuk meg 
a programot. Az üzemórák 
szerinti kötelező karbantar
tás mellett végezzük a fő alkat
részek nagyjavítását, valamint 
az azonnali hibaelhárításokat. 
Csoportomban tizenöt fő dol
gozik, két adminisztrátor hölgy 
és raktáros segíti a munkánkat 
– mutatta be az üzem szerveze
tét. A műhelyben egy ’72ben, a 
Ganz gyáraiban gyártott, piros 
mozdony várakozott.

– Évek óta nem lett beindítva, 
most majd saját lábán megy 
rácalmásra, a vasútállomáson 
épülő kiállításra – mutatta be 
részletes adatokkal a patinás 
járművet. Elárulta, a mozdo
nyoknak is van divatszíne, a 
hatvanas években a zöld dívott, 
a hetvenes, nyolcvanas évek
ben jött a „pirosozás”. A mű
hely mellett egy levegőbe emelt 
mozdonyra mutatott, amelyet a 
fő alkatrészeket kiszerelve, épp 
javítottak. Ahogy magyarázott 
Szabó Imre, tudni lehetett gesz
tikulációiból, „látja” a berende
zés minden alkatrészét, hibáik
kal együtt és működés közben 
is. Nevükön említette a moz
donyokat, például a zöld Mukit, 
amelyet körülbelül tizenöt éve 
vásárolt a Vasmű, azóta telje
sít szolgálatot a konverter és a 
FAM között. Nyilvánvalóvá lett 
számomra, mindegyik moz
dony erősségeit és gyengeségeit 
ismeri, nincs meglepetés és ti
tok számára.

Elhagyva a mozdonyokat, a 
műhely „zöldövezetében” Ma

gyar Zoltán dízelmozdonysze
relővel találkoztam:

– „Itt születtünk”– előzte 
meg kérdésem –, már a nyári 

gyakorlatokat is itt töltöttem 
’89ben. A mozdonyjavító 
az első munkahelyem. Jó 
elképzelésnek tűnt a nyolcvanas 
években a közlekedésgép
szerelő szakma. Itt tartott a 
szakmaszeretet, a változa
tosság, a jó légkör. Persze, 
voltak nehezebb idők, de a 
DUNAFErrhez ragaszkodni 
jó döntés volt, maradtam – fog

lalta össze munkahelyi kötődé
sének okait. A „zöldövezetre” 
terelődött a szó:

– Úgy örököltük nyugdíjba 
ment kollégánktól. Kertjéből az 
az egy, nagy növény maradt, a 
többit már mi ültettük – mu
tatott körbe. – régen több 
virágunk volt, az ablakokban 
még muskátlik is álltak. Ki
koptak, pedig a sok szürke kö
zött üdítő a látványuk. 

Már a háza körüli leanderekről 
folytatta, bekapcsolódott az ő 
leanderjeivel Szabó Imre is a 

beszélgetésbe. Előkerült a szó 
elfagyott és újraéledt füge 
bokrokról, kertekről, hobbikról.

– Ha időm engedi, kerékpá
rozom – jegyezte meg Magyar 
Zoltán. – A hegyi kerékpá
rozás az egyik szenvedélyem. 
Mióta megszületett a kisfi
am, hároméves, azóta ő adja 
a szabadidős elfoglaltságom. 
Minden hétvégém, otthoni 
időm az övé. Nyáron kerékpár
ral járok be dolgozni a Duna
parton – terelte a szót szeretett 
mozgásformájára.

Az esztergagép mellett egy 
fiatalemberrel, Dán Jánossal 
mutatkoztunk be egymásnak. 
Őszintén érdeklődtem, miért 
választotta szakmáját, és mi szél 
hozta a DUNAFErr-hez:

– Édesapám is esztergályos, 
Szekszárdon tanultam a CNC
esztergályos szakmát. Ott 
is dolgoztam hét évet, itt, a 

mozdony javítóban két éve 
kezdtem. A nősülés hozott ide. 
Igen, valóban keresett a szak
mám. Körül is néztem. Furcsa 
volt a Vasmű első látásra. Egy 
dolog a fizetés, de nem ígér
tek annyival többet, amiért 
megérte volna három műszak
ban dolgozni.  Nem csalódtam. 
Alkatrészeket gyártok, változa
tos a munkám. Jó itt a légkör, 
jó kollégáim vannak. Ami a vá
rost illeti, tetszik a Duna part
ja. Persze, tolnaiként a panelből 
mennék ki a környékre, családi 

házba – jelezte szűkszavúan a 
jövőképét. 

rendről, tisztaságról, a kör
nyezet iránti igényességről vál

tottunk szót. Büszkén jegyez
te meg Szabó Imre, többször 
előkelő helyezést értek el a 
Szállítómű tisztasági versenyén.  
Búcsúzás közben körbenéztem, 
bepillantottam az étkezőbe. 
Magamban megállapítottam, 
a mozdonyjavítóban verseny 
nélkül is rendet tartanak az ott 
dolgozó férfiak.

Kaszás Éva
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PsZicholóGiA 

Március utolsó hetében 
rendezte meg klubnapját 
az oMBke vaskohászati 
szakosztálya dunaújvárosi 
szervezete. 

Találkozójuk témáit az energia
gazdálkodás aktualitásaiból merí
tették. Bemutatta közösen írt, pá
lyázatot nyert dolgozatát Angeli 
Tamás és Szalai Dániel. Idősze
rű, hatékonyságjavító témát vá
lasztottak, az ipari csarnokok vi
lágításkorszerűsítési lehetőségeit 
elemezték a DUNAFErr terüle
tén, konkrét javaslatot kidolgozva 
a felmerülő problémákra (a témá
ról lapunk márciusi számában ol
vashattak).

Tágabb körben tekintet
te át előadásában Felföldiné 
Kovács Ágnes az energiagazdál
kodást. Ismert trendeket és té
nyeket vetett össze a követke
ző évtizedek várható változása
ival. Világviszonylatú adatokat, 
terveket vázolt fel, majd kitért a 
DUNAFErr energiagazdálko
dásának jövőjére, a lehetséges 
megoldásokra.

Konkrét megállapítással 
indította előadását, miszerint 
„az a legolcsóbb energia, amit 
fel sem használunk”. Számos 
megoldást dolgoznak ki úgy az 
ipari, mind a lakossági ener
giafelhasználás hatékonysá
gának növelésére, mind pe

Aktuális

Az ergonómia tudománya 
foglalkozik a munkahely, 
a munkaeszközök és 
a munkakörnyezet 
kialakításával, a 
munkavégzés során 
fellépő terhelő hatások 
meghatározásával, 
értékelésével, 
csökkentésének módjaival.

(Az ergonómia a görög „ergon”–
„munka”, valamint a „nomos” 
– „tan, törvény” szavakból al
kotott szóösszetétel, az emberi 
adottságokhoz kívánja igazítani 
az embergépmunkakörnyezet 
rendszer elemeit.) A felada
tok megoldása a fizikai mun
kát végző embereknél a ter
helés mérséklésére, munkájuk 
hatékonyságának növelésére, a 
munkahelyi balesetek kockáza
tának csökkentésére irányul. 

Különösebben nem szo
rul magyarázatra az az ösz
szefüggés, miszerint a rende
zett, tiszta környezet jobb köz
érzetet biztosít, s ahol job
ban érezzük magunkat, ott a 
munkavégzés is hatékonyabb. 
Közhelyszámba megy az a fel
ismerés, hogy nem mindegy, 
hogyan néz ki az a környezet, 
ahol nap mint nap dolgozunk, 
életünk jelentős hányadát tölt
jük. Vannak olyan munkahe
lyek, ahol a fizikai környe
zet kifejezetten futurisztikus. 
A red Bull londoni irodája 
„eszement” játszótérre hason
lít, a lépcső mellett csúszdával, 
soksok élénk színnel, játszó
eszközzel. Némi kreativitással 
a fizikailag ideális munkahely 
kialakításának a 21. században 
nincs akadálya.

A színek hatása a psziché
re egyre több helyen alkalma
zott módszer a munkahelyi kör
nyezet tudatos kialakításánál. 
A zöld és a kék nyugodtságot 

és bizalmat sugároz. A kék szín 
csökkenti a vérnyomást, a zöld 
oldja a szorongást, megnyug
tatja a szemet, gyakori számí
tógéphasználat mellett aján
lott. A sárga és a narancssárga 
energizáló és stimuláló hatás
sal bír az emberekre. A narancs
szín fokozza a lelkesedést, a sár
ga barátságos hangulatot bizto
sít, javítja a memóriát. Azonban 
érdemes csupán visszaköszönő 
elemként használni őket, a sárga 
állítólagos frusztráló, a narancs 
éhségérzetet keltő „mellékhatá
sa” miatt. Célszerű egyegy fal
résznél, kiegészítő tárgyaknál 
használni a pirosat, amely élén
kíti az agyműködést, azonban 
a mélyebb tónusai dühöt és el
lenséges hangulatot keltenek. 
Érdekes módon, a rózsaszín és a 
pink nyugtató hatást gyakorol a 
dolgozókra.

Több kutatás igazolta, hogy 
növények mellett hatékonyabb 
a munkavégzés. Vannak nö
vények, amelyeket kifejezet
ten munkahelyekre javasol

nak előnyös tulajdonsága
ik miatt. Ilyenek a kaktuszok, 
a pozsgások, a szakállbromé
liák, a zöldikék, az aloe verák, 
szanzavérák, szobai bambu
szok, fikuszok, zamiopálmák, 
vitorlavirágok. A légkondicio
nált helyiségeket kimondottan 
tolerálják a szobai borostyánok 
különböző változatai.

A DUNAFErr egykori 
könyv és lapkiadója, a Dunatáj 
Kiadói Kft. 2000ben jelentet
te meg a „Kincsestár – régi 
idők emlékei” című kiadványát, 
amelyben a szerkesztők külön 
fejezetet szenteltek a munkahe
lyi környezet fél évszázados vál
tozásainak. Összehasonlították 
az ötvenes éveket az ezredfor
duló tárgyi és környezeti kul
túrájával. Érdemes újból fel
lapozni e kordokumentu
mot, s továbbgondolni, vajon 
a jelenlegi környezetünk mi
ben különbözhet majd továb
bi ötven esztendő futurisztikus 
munkakörnyezetétől. 

Szente Tünde

Ember-gép-
munkakörnyezet

 SZínekkel ÉS növÉnyekkel A HAtÉkonySáG növelÉSÉÉrt

A különböző pozsgások és a szobai bambuszok lendületet adnak  
a munkához

köZérdekű

tisztelt 
Pénztártagunk!
Márciusban megjelentek az ön
kéntes nyugdíjpénztárak 2018. 
évi, valamint  10 és 15 éves ho
zamrátái, a reálhozamok meg
határozhatóságát jelentő inflá
ciós adatokkal együtt. A tavalyi 
évi hozamok a kedvezőtlen be
fektetési körülmények miatt 
negatív értéket jelentettek a 
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Előadások  
az energiagazdálkodásról

 enerGiAGAZdálkodáSi tÉMák AZ oMBke MárciuSi kluBnAPján 

dig az új energianyerés tech
nikai, technológiai módjaira. 
Bármilyen erős cél a fenntart
hatóság, az energiafelhaszná
lás szerte a világon növekszik. 
Probléma, hogy nagyok az 
egyenlőtlenségek a földrészek 
között. Szakemberek számítá
sai szerint a következő harminc 
évben 57 százalékkal nőhet a 
villamosenergiaigény. Nem 
mindegy a klímaváltozás szem
pontjából, milyen technológi
ákkal termelik meg a fejlődés
hez szükséges villamos energi
át. A megújuló energiaterme
lés növekedéséhez szükséges 
az energiatárolás megoldása. 
Tervek szerint az Európai Unió 
2050re energiasemlegessé vá
lik. részben az energiahaté
konyság növelésével, részben a 
megújuló energiatermelők be
lépésével kívánják ezt a célt el
érni. Ennek kapcsán egyre több 
szó esik a hálózatok fogyasztá
sának összehangolásáról.

Érdekes tényeket említett 
Felföldiné Kovács Ágnes az 
energiafelhasználókról. A négy 

meghatározó csoportban első 
helyen mint fogyasztó a mező
gazdaság szerepel, amely a ha
gyományos termelését váltva 
megtízszerezte energiafelhasz
nálását, miközben a termelé
si eredményei „csak” négysze
resére növekedtek. Második 
fogyasztó mennyiség szem
pontjából az ipar. Hazánkban 
a harmadik helyen a háztar
tási vagy lakossági energiafel
használás áll, amelyből a fű
tés, hűtés hetvenöt százalékot 

tesz ki, a melegvíz felhaszná
lása pedig tizenegy százalékot. 
Ebben a szegmensben a legna
gyobb az eltérés az EU átlagá
hoz képest. Magyarországon 
nyolcszázezer „kádárkocka” 
családi ház vár korszerűsí
tésre, miközben napjainkban 
is elenyésző számban épül
nek okos vagy passzív házak. 
Negyedik nagyfelhasználó a 
szállítás. Az előadó feltette a 
kérdést, megoldáse az elekt
romos mobilitás?

Beszélt az országok gaz
daságainak energiaigényéről. 
Elgondolkodtató tény, hogy az 
unió 28 tagországának átlagá
hoz képest hazánkban az egy
ségnyi GDP előállításához 2016
ban 98 százalékkal több energi
át használtak fel.

Kitért előadásában az ISD 
DUNAFErr energiagazdál
kodására. Látványos diagra
mokon mutatta be az elmúlt 
évi gázáramlást, benne a föld
gáz és a technológia folyama
tában keletkező belső gázok 
felhasználását. Megemlítette 
a keletkező gőzökkel való gaz
dálkodást. Elemezte a vízfo
gyasztást, a Duna időnként 
kritikus vízállásának hatása
it. Megemlített néhány, a jövő
ben szükséges, energiagazdál
kodást érintő fejlesztési meg
oldást. Előadását a nyersvas 
és acélgyártás technológiája 
fejlesztési irányainak említé
sével zárta, megjegyezve, hogy 
számos kérdőjellel áll előttünk 
a jövő.

k. é.

nyugdíjpénztárak számára. A 
korábbi évekhez mért gyen
gébb teljesítmény elsősorban 
az év első felében tapasztalható 
folyamatok miatt alakult ki. Az 
elmúlt évtizedek tapasztalata 
azonban azt mutatja, hogy egy 
adott esztendő elmaradó telje
sítményét a későbbi évek korri
gálni tudták. 

A nyugdíjcélú megtakarítás 
hosszú távra szól, így az egyéni 
számlán megtartott befekteté
seken mindaddig nem realizáló
dik a veszteség, amíg a pénztár
tag hagyja azt a pénzpiacon dol
gozni, és nem él kifizetési igény
nyel egyéni számlája terhére. 

Önmagában, egy év alapján 
nem vizsgálható a nyugdíjpénz
tár teljesítménye, azt kizárólag a 
10 és 15 éves távlatokban érde
mes értékelni. Ezek alapján el

mondható, hogy a nyugdíjpénz
tárak, esetünkben a Gyöngyház 
Önkéntes Nyugdíjpénztár bő
ven az ugyanezen időtávokra 
vonatkoztatható infláció felett 

teljesített 20092018 és 2004
2018 évek tekintetében. 

A Gyöngyház Önkéntes 
Nyugdíjpénztár elmúlt 10 éves 
átlaghozama 4,35%kal az inflá
ció felett volt, tehát ekkora a re
álhozam. 15 éves viszonylatban 
a reálhozam 3,53%, amit a gaz
dasági válság 2008as évének 
negatív hozama befolyásol. (re
álhozam: az éves, a 10 éves át
lagos és a 15 éves átlagos (de
cember/december) infláció érté
ke, és az adott időszak pénztá
ri befektetései nettó hozamrátá
inak különbsége)

Gyöngyház Önkéntes 
Nyugdíjpénztár

Tájékoztatjuk pénztártagjainkat, hogy  
2019. április 15-től változik a gyöngyház 

Önkéntes Nyugdíjpénztár ügyfélfogadási rendje:

Hétfő 7.30 – 15.00 
Kedd 7.30 – 16.30  
Szerda 9.00 – 15.00 
Csütörtök 7.30 – 15.00 
péntek 7.30 – 13.00
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Az i. világháború 
emlékezete című kiállítást 
tavaly novembertől idén 
március 31-ig láthatta 
a közönség az intercisa 
Múzeumban.

Azoknak, akik elmu
lasztották megtekinte
ni az időszaki tárlatot, 
jó hírrel szolgálunk, 
októbertől jön a követ
kező. Ősz Tamás Zsolt 
gyűjtővel nem csupán 
a kiállításáról, hanem a Dunai 
Vasmű létesítéséről, a legújabb 
orosz háborús filmről, és nem 
mellesleg a finom teákról is szót 
ejtettünk.

– Van egy szólás, amit gya
korta emlegetünk a szállító
műves kollégákkal együtt a 
napi munkánk végzése során, 
így hangzik: „A szemem a pá
lyán!” Ez igaz a gyűjtőszenvedé
lyemre is, hiszen a gyűjtő sze
me is egyfolytában a „pályán” 
van. Minden apróságra figye
lek jártambankeltemben, vagy 
éppen a virtuális térben – fo
galmaz Tamás, a Szállítómű 
Vasútforgalmi üzeme 721
es pályaudvarának forgalmi 
szolgálattevője. 

Azelőtt a Malátagyárban dol
gozott, szükségmegoldásként 
váltott, kölcsönzött munkaerő
ként 2005. április 18án került 
az ISD DUNAFErr társaság
csoporthoz. S hogy mennyivel 
korábbra tehető, miként ő fo
galmaz, a „kálváriája a vasút
tal”, elmeséli születése történe
tét: – Negyedik gyermekként, 
rácalmáson, odahaza szület
tem. A szülés megindulásakor a 
vasútállomásra ment telefonálni 
édesapám, de mire édesanyám
hoz megérkezett a segítség, már 
világra jöttem. 

Gyűjtési szenvedélyének ere
dete gyerekkoráig nyúlik vissza: – 
Szüleim úgy neveltek, hogy köny

vet nyomtak a kezembe, igyekez
tek felnyitni a szememet a világ
ra. A faluban összeszedegettem 
mindenféle tárgyat, persze köz
ben sok felesleges szemetet is ha
zahordtam. A rácalmási kertünk
ben a második világháborúhoz 

kapcsolódó tárgyakat is ta
láltam, egy idő után rájöt
tem, hogy érdekes informá
ciókat tartalmaznak. Némi 
anyagi ráfordítással és az 
internet kínálta lehetősé
gekkel a gyűjteményt oly

annyira bővítettem, színesítet
tem, hogy bemutathatóvá vált a 
nagyközönség számára. Innen 
jött az ötlet, hogy állítsuk ki a 

centenárium évében az I. világhá
ború emlékezete című anyagot. 
Paddi Attilával találtunk egymás
ra, Kronászt Margittal működ
tünk együtt a kiállítás létrehozá
sához. Az első világháború és az 
utána következő fogolytáborok 
időszakának a képzőművészettel 
határos alkotóművészetéből ad
tunk ízelítőt – magyarázza Ősz 
Tamás Zsolt. 

Az októberben nyíló újabb 
kiállítás két másik gyűjtő – 

Lukács Gergő és Muszka 
István – anyagával bő
vül, az első és második 
világháború technikai 
fejlesztéseivel kapcsola
tos témakörből. A mo
dern technikai hadvise
lés innovációs zsákutcá
ival, öszvérmegoldásai
val, kísérleti darabjaival, 
amelyek nem jutottak el 
a gyártásig, csupán az öt
let szintjén maradtak. 

A gyűjtőket mindig 
mozgatja, hogy ritkasá
gokra bukkanjanak. A ha
ditechnikák többsége mil
liós tételekben készült, de 

például egy kísérleti vagy egy rit
ka szériás darab fennmaradt pél
dányainak megtalálása örömte
li eseménynek számít: – Nekem 
is van néhány olyan kísérleti da
rabom, amelyből az országban 
vélhetően nincs több. Ilyen az 
egyik gyújtószerkezet, amelynek 
csak a szabadalmi leírása maradt 
meg. Egy véletlen vásárlásnál ju
tottam hozzá, még meg is moso
lyogtak érte: Ilyen nincs is, ilyet 
még nem láttak – hangoztatták 
magabiztosan.

A hazai gyűjtők piacán meg
jelentek a lengyelek, és az orosz 
aukciós oldalak is tartogatnak 
különlegességeket. A szíve sza
kad meg, amikor a Vasműben 
beolvasztásra kerülnek külön
böző haditechnikai eszközök, 
ahelyett, hogy szakszerűen ha
tástalanítanák és eladnák azokat 
különböző gyűjtői köröknek. 
A Hadtörténeti Múzeumban 
már tudnak a létezéséről. 
Három tárgyát már kölcsön is 
kérték kiállítás illetve vásárlás 
céljából: – Nem szándékozom 
eladni egyetlen egyet sem, vas
műs vagyok, jól keresek – fűzte 
hozzá mosolyogva –, én a gyűj
tőszenvedélyem által vagyok ki
csit más, mint a többi ember.

Szente Tünde

A gyűjtés nem csupán  
a tárgyak megszerzéséről szól

 „A SZeMeM A Pályán!” 

Az Egy kiállítás képei – I. világháborús relikviákból álló gyűjteményét 
az Intercisa Múzeumban láthatta a közönség. Minden egyes darab a 
hazatérés reményét hordozta magában a fronton szolgálatot teljesítőknél 
vagy a hadifogolytábor lakóinál.

A frontművészet 
apróbb tárgyai

Az elhasznált harcászati esz-
közöket újrahasznosították: 
kilőtt töltényhüvelyekből, el-
használt szuronyokból szá-
mos tárgy készült. ilyenek 
voltak például: váza, korsó, 
kehely, kupa, söröskorsó, 
hamutartó, gyertyatartó, tin-
tatartó, öngyújtó, gyűrű, kép-
keret.

Arcok
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Nemrégiben jelent meg 
szente tünde „Gasztroséta 
dunaújvárosban” című 
kiadványa. A riportkötet 
segítségével betérhetünk 
azokra a helyekre, ahol 
a vasmű és a város 
építésének kezdeteitől 
vendéglátás folyik. séta 
közben szóba kerülnek 
azok a helyek is, amelyek 
már csak az emlékezetben 
élnek. következő 
összeállításunkban ízelítőt 
kínálunk a kötetből.

A város a Dunai Vasmű 
létesítésének köszönheti fel
épültét: 1950. május 2án vet
te kezdetét a Penteleifennsíkra 
Mohácsról átvezényelt építke
zés. Az első teendők legfon
tosabbjaként szervezték meg 
a munkába állók étkeztetését, 
élelmiszer és vízellátását. Az 
ötvenes évek kiemelt hazai ipari 
beruházásánál adódott a továb
bi feladat: a vendéglátás meg
szervezése. 

– Országosan egyedül
állónak számított, hogy az 
ezerkilencszázötvenes években 
egy épülő városba a vendéglátás 
olyan hírességei kerülnek, mint 
Gundel Ferenc vagy a rákóczi 
úti híres cukrász, Hauer rezső. 
Itt dolgozott Német Nándor, 
a debreceni Angol Királynő 
Szálloda, az ottani Bunda ven
déglő és a Hortobágyi Csárda 
tulajdonosa is. Ide száműzték. 
Mondanom sem kell, hogy ve
lük együtt mi sem önszántunk
ból érkeztünk – emlékezik visz
sza a kiadvány előszavát jegy
ző, a gasztrosorozatot szer
vező és történeteket mesélő 
Szabó Gyula. – Húszéves vol
tam, amikor Pentelére kerültem 
szállítás és raktárvezetőnek. 
Előtte a Budapesti Éttermi 
és Büfé Nemzeti Vállalat al
kalmazásában kezdtem pá

lyá mat. Velem együtt a 
vállalattól hatszáz ember jött 
le a vendéglátásba dolgozni. 
Akkoriban még csak a Dulás 
(Felszabadulás) létezett Duna
pentelén, s a hiány pótlására 
vásároltak még két Fiat gyárt
mányú büfékocsit. Az egyik a 
régi víztorony helyén állt, míg 
a másik folyamatosan mozgott. 
Ezer kilencszázötvenegyben 
meg épült az uszoda helyén a 
Kossuth étterem (Lepra), ami 
két, egymással összekötött ba
rakképületből állt. A városba 
hivatalosan érkező vendégekre 
az Ady Endre utcai Kocka nevű 
vendéglátóhelyen főztünk. Egy 
áruháznak szánt épület emeleti 
részén kapott helyet a város első 
„igazi” étterme, a Béke. 

ételgyárak városszerte 
Az építkezés megindulásától 
kezdve a Mozgókonyha Vállalat 
63. sz. kirendeltsége gondosko
dott a dolgozók étkeztetéséről 
– írta Mohai Miklós „Történe
tek és ételek az életből” (1985) 
c. tanulmányában, amely for
rásmunkául szolgált a Gasztro
sétához. – Ám az építők létszá
ma egyre nőtt, a kirendeltség 
nem tudott megbirkózni a so

kasodó teendőkkel. Vállalatot 
kellett alapítani, szervezőképes 
igazgatóval és központtal. A mai 
Piac tér helyén 1950 szeptem
berében adták át az 1es kony
hát. Ebben a konyhában mint
egy nyolcezer adag ételt tudtak 
egyszerre főzni. A környék ké
péhez tartozik, hogy itt volt az 
első kultúrház és a népbolt leg
nagyobb egysége. A radarban 
nyílt meg a 2. számú konyha, ez 
is ételgyár jelleggel. A sor foly
tatódott a 3as és a 4es konyhá
val. Közben épült a „Lepra mű
vek”: először a büfé, azután az 
éttermi rész. A következő büfé 
a másik ideiglenes lakótelepen, 
a radarban nyílt meg. Hamaro
san követte egy, a mai Kossuth 
utca egyik házának magasföld
szinti lakásából kialakított ital
bolt. 

Borovszky Ambrus 
kedvence
A riportsorozat készítése köz
ben többször elhangzott a Bu
gaci gombócleves születésének 
története. Szabó Gyula a Vigadó 
étterem vezetésekor egy alföldi 
ételbemutató alkalmára találta 
ki ezt a kiadós ételt, amely még 
ma sem került le több helybé

li étterem étlapjáról. A Corso 
Étterem tulajdonosának, And
rás Sándornak is volt egy törté
nete hozzá. Tisztán emlékszik 
arra a napra, amikor az álta
la vezetett Aranyhordóba meg
érkezett vendégeivel együtt a 
Dunai Vasmű legendás, egyko
ri vezérigazgatója, Borovszky 
Ambrus: – Amikor magas ran
gú, minisztériumi szintű ven
dégek látogattak a városba, 
volt, hogy nálunk ebédeltek. 
Tudtam, hogy Borovszky Amb
rus a Bugaci gombóclevest sze
reti, ezért azzal kínáltam. Egyik 
alkalommal még ugyanazon 
a napon délután érkezett egy 
másik delegáció is, ezért va
csorára már nem akartam még 
egyszer ugyanazt adni neki. 
Helyette egy krémlevest készí
tettem, azzal kínáltam. Sze
mélyes sértésnek vette, hogy 
nem a gombóclevest hoztam 
ki újból. Azt mondta, szívesen 
megeszi egy nap kétszer is, 
mert ezt szereti. 

Az Arany Csillag elődje  
a „Vasmű” szálloda
– Az első, „Vasmű” nevű szál
loda – negyvenegy szobával – 

A Sztálin Vasműre és a városra 
sokan voltak kíváncsiak 
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képek dunaújváros 
sportéletéből címmel új 
könyv jelent meg a városi 
könyvtár gondozásában. 

A Válogatás a József Attila 
Könyvtár sportfotóiból 1950
2002 alcímet viselő képes album 
bemutatásra soksok egykori ki
váló sportoló és sportvezető 
közreműködésével, remek han
gulatú kerekasztalbeszélgetés 
keretében került sor.

Dunaújváros közösségi életé
nek mindig is szerves részét ké
pezte a sport. A város lakói ak
tív résztvevőkként vagy nézők
ként örömmel kapcsolódtak 
be a különböző rendezvények
be az elmúlt évtizedek során, és 
nem csupán a legnagyobb sike
rek idején.

A könyv elsősorban azért 
született, hogy számba vegye 
a 2000es évek elejéig terje
dő időszak dunaújvárosi sport
eredményeit, képekben villant
sa fel Dunaújváros sportéleté
nek nagy pillanatait, bemutas

sa a sikereket és a sikerhez ve
zető utat.

A kiadvány megjelente
tésére Dunaújváros Megyei 
Jogú Város 2018. évi köz
művelődési pályázata biz
tosította a pénzügyi for
rást. Az album képanya
gát a Dunaújvárosi Hírlap 
és a Dunaferr SE archív fo
tóinak digitalizálásával a 
József Attila Könyvtár kép
tárába került gazdag sport
fotógyűjtemény szolgál
tatta. A képeskönyv eb
ből a kincsestárból kívánt 
megjelentetni egy váloga
tást, „sok szemléletes kép 
– kevés szöveg” mottóval.

Az anyaggyűjtés tizen
öt sportágra kiterjedően tör
tént. A könyv fejezetei képe
ken keresztül mutatják be egy
egy sportág történetét: felidézik 
a fontos eseményeket, kiemel
kedő sportvezetőket, edzőket, 
a legeredményesebb sportoló
kat – az olimpiai keret tagjait, a 
nemzetközi versenyek, Európa

bajnokságok, világbajnoksá
gok helyezettjeit.

Tizenhat mai interjú is szere
pel a kötetben, melyben sport
áganként egyegy kiválasztott 
sportoló, edző, sportvezető vall 
sportolói pályájáról, dunaújvá
rosi sikereiről, további életút
járól. A kiadvány törzsanyagát 
helyenként a korabeli sajtóban 

megjelent cikkek egészí
tik ki. 

Az idősebb korosztály 
számára mosolygósköny
nyes múltidézés, a fiata
lok számára pedig egyfaj
ta „példatár” szeretne lenni 
a kiadvány: lássák, ismerjék, 
meg a korábbi remek sport
embereket, legyenek büsz
kék rájuk, és tekintsék őket 
példaképeiknek!

A kiválasztott képek be
mutatják a város sporttör
ténetének legjelesebb alak
jait, kiemelkedő esemé
nyeit, a kiválasztás során 
azonban óhatatlanul szub
jektív szempontok is érvénye
sültek. Semmiképpen sem kí
ván ugyanis rangsort felállíta
ni a kiadvány, melyik sportsiker, 
melyik versenyző teljesítménye 
az értékesebb. Inkább közösen 
szeretne arra emlékezni, emlé
keztetni, milyen sok kiváló ver
senyzőre, mennyi győzelemre 
lehetünk büszkék.

Sz. Gy.

Aktuális
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ideiglenesen működött a VIIes 
Kockában, a mai Ady Endre ut
cában, 1952től – tekint vissza a 
kevesek által ismert előzményre 
Szabó Gyula. – Azután döntés 
született arról, hogy a városban 
legyen egy „igazi” szálloda. 
Gundel Ferenc mint szállodá
hoz értő szakember felügyelte 
az Arany Csillag építését 1953 

nyarán, majd Lauer Ferenc foly
tatta az irányítást.

Kohász város  
Kohász étterme
Az egykori Ságvári, ma Tech
nikum városrész vendéglátó
ipari egységét 1961ben nyitot
ták meg Kohász Étterem néven, 
amely háromszáz fő befogadá
sára volt alkalmas. A borozó
rész reggel öt órakor nyitott. Az 
étterem a tanulóképzésben élen 
járt, sok kiváló szakember sajá
tította el itt az alapokat. A válto
zásokon keresztülment étterem 
Kiskohász néven időközben or
szágos hírnévre tett szert. 

Elérkezve a Vigadó Vendég
lőbe, az ötvenes évek sajátos
ságairól is többet megtudunk: 
Ahhoz, hogy valaki a múltat 

megértse, tudomásul kell ven
nie, hogy más világ volt. Nem 
volt televízió, nem volt 
internet. A vendéglátás 
szerepe is eltért a mosta
nitól. Az itt élők többsége 
a munkahelyi étkeztetést 
vette igénybe. Egy kora
beli szórólapon ez állt a 
Vigadó megközelítéséhez: 
„Közlekedés félóránként 
a 1011es autóbusszal 
(Szállrak, Újtelepi, Sztálin 
úti vonal). Ebédeljen va
sárnaponként üzemünk
ben. Kitűnő magyar kony
ha. Olcsó ételválaszték.”

A „Gasztroséta Dunaúj
városban” című kiadvány 
a rolling Nyomda gon
dozásában jelent meg. 
Megvásárolható a Corner 

Káv é házban, valamint több du
naújvárosi étteremben.

A Sztálin vasműre és a városra sokan voltak kíváncsiak 
(Folytatás a 13. oldalról.)
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Felemás esztendőt zárt 
2018-ban a dunaferr 
se tornaszakosztálya. 
ebben nagy szerepe volt 
az egyesület ékkövének 
számító kovács Zsófia 
sérüléseinek és 
betegségeinek, hiszen 
ezek több alkalommal 
is hátráltatták a riói 
olimpikont felkészülése 
során. 

Ellenben a fiatalok kitettek ma
gukért. Trenka Jánossal, a tor
nászok vezetőedzőjével nem
csak az előző évre tekintettünk 
vissza, hanem előre is pillantot
tunk egy kicsit. 

– A felnőtteknél Kovács 
Zsófinak volt egy mandulamű
tétje és egy hasfalszakadása, 
aminek következtében ki kel
lett hagynia a nyári Európa
bajnokságot. Sőt, a világbaj
nokságra is nagyon kevés időnk 
volt felkészülni. Az októbe
ri versenyt Dohában rendez
ték, ahol összetettben a husza
dik lett, de egyetlen szerdön
tőt sem tudott hozni. Sajnos, 
ez nemcsak a sérülés számlájá
ra írható, hanem a serdülő lét
re is. A tornához nem egy szép 
nő, hanem tornászalkat kell. 
Alkatban, fejben és hozzáállás
ban is. Szeptemberre már ta
pasztalható volt a tudatos, javu
ló hozzáállás, ennek köszönhe
tő, hogy a világbajnokságon már 
a legeredményesebb magyar 
versenyzőként zárt. Mindez 
annak ellenére fájó, hogy 
Szombathelyen, a világkupán 
már volt első helye, gerendán. 
De ez nem annyira számottevő 
siker, mint egy Európabajnoki, 
vagy világbajnoki döntő, illet
ve helyezés. Aztán a mesterfo
kú bajnokságon gerendán és fe
lemás korláton nyert.

– Mi a helyzet a 
fiatalabbaknál?

– A juniorok közül kiemelke
dik Makovits Mirtill. Az ő ered
ménye, sikeressége azért fon

tos, mert 2017 decemberében 
befejezte a sportot, majd 2018 
nyarán visszatért közénk. Mint 
elmondta, csalódást váltott ki 
belőle a torna nélküli élet. Ebből 
fakadóan fantasztikus mentá
lis hozzáállással érkezett vissza, 
mondván, hogy a sport mellett 
is meg tudja élni mindazt, ami 
fontos a számára. Ennek a szel
lemében edzett és versenyzett, 
és ősszel már az OrVn csapat
tag volt és gerendán érmet is 
szerzett.

A serdülőkorú versenyzőink 
mind egyéniben, mind csapat
ban rengeteg érmet szereztek, 
bronz, ezüst és aranyérmek 
sokaságát. Közülük megemlí
tendő Mayer Gréta, Makai Lilla, 
valamint Böszörményi Csilla, 
Bolya Sára, aki egy korcsoport
tal lejjebb második volt az or
szágos ranglistán.

A tavalyi eredmények alap
ján Kovács Zsófia, Makovits 
Mirtill stabil válogatottá vált, 
míg Mayer Gréta, Makai Lilla, 
Böszörményi Csilla, Bolya Sára 
Heraklészkerettagok lettek. 
Hozzájuk csatlakozott Czifra 
Lili, aki az idén érkezett hoz
zánk, és örülünk, hogy nálunk 
edz. Török Laura és Farkas Zita 

pedig gumiasztal szakágban 
válogatottak. 

– Nemcsak lányokkal 
foglalkoznak.

– A fiú tornát hat éve 
élesztettük fel. A befektetett 
munka kezd megmutatkozni, 
ugyanis mára új tehetségek bon
togatják szárnyaikat. Érdemes 
lesz figyelnünk majd Chlebovits 
Bencére, aki már serdülő vá
logatott kerettag, illetve Zolta 
Benjaminra, aki a serdülő mes
terfokú bajnokságon az előkelő 
tizenkettőbe jutott és végül ki
lencedik helyen zárt. rajtuk kí
vül is több tehetségünk van, de 
ők még nem érték el a váloga
tott kerettagság szintjét.

– Milyen célokkal vágtak 
neki az idei évnek?

– 2019 vízválasztó lesz. A 
Matolay Elek Női Nemzetközi 
Emlékversenyen nagyszerű
en szerepelt a csapat. Kovács 
Zsófia a mezőny legjobb
ja volt, de sérüléssel küzdötte 
végig a versenyt, és az a dön
tés született, hogy az Európa
bajnokságtól távol marad, an
nak érdekében, hogy teljesen 
felépüljön. Előtte, a stuttgarti 
világkupán Zsófi olyan gyakor
latokat tudott bemutatni, ame

lyeket régen csinált, vagy újak 
voltak. Itt becsúszott néhány 
hiba, amelyeket ki kell majd 
küszöbölni, illetve biztosab
ban végrehajtani, akkor lehet 
esély ezekre ránehezíteni, mert 
a világbajnokság olimpiai kva
lifikációt tud hozni. A legfon
tosabb, hogy Kovács Zsófinak 
a legeredményesebb ma
gyar versenyzőnek kell lennie, 
összetettben mindenképpen. 
A világbajnokságon nem lenne 
hátrány egy szerdöntőbe bejut
nia. Ha „legalább” a névre szó
ló olimpiai kvalifikáció sikerül, 
akkor már elmondhatjuk, hogy 
elértük a célunkat. De termé
szetesen szeretnék többet elér
ni. remélem, Zsófi is, és ennek 
megfelelően fog hozzáállni.

A juniorok jelentős verse
nyek elé néznek. Június végén 
eső ízben rendezik meg a ju
niorok számára a világbajnok
ságot. Ennek Győr városa lesz 
a szervezője. Itt három ma
gyar versenyző indulhat, köz
tük lesz Makovits Mirtill is. 
Arra készülünk, hogy ő legyen 
a legjobb magyar versenyző. 
Egy hónap múlva, július végén 
pedig Bakuban rendezik az 
EYOFt, ahova ő is várományos. 
Szeretnénk Mirtillt megméret
tetni, elé konkrét célokat tűzni.

Az utánpótláskorúak között 
szeretnénk a válogatott keret
tagjainkat megtartani, és a fiúk 
közül még néhány tornászt a ke
rettagok között tudni. Ha ezeket 
a célokat meg tudjuk valósíta
ni, akkor a versenyzők, edzők, 
szakvezetők, szülők és a szurko
lók is elégedettek lehetnek.

A szakosztály helyzete stabil. 
Versenyzőink ügyesek, tehetsé
gesek. Mirtill jövőre felnőtt lesz, 
a jövőbe tekintve jó lenne, ha a 
csapat tagjaként tudnánk kva
lifikálni az olimpiára. A város
tól, a sportegyesülettől és a szö
vetségtől is megkapunk min
den lehetőséget, ami biztosítja 
a versenyzést, a feltételeket. Mi, 
edzők és versenyzők mindent 
megteszünk, hogy sikeresen 
megvalósítsuk céljainkat, hogy 
a Dunaferr SE és Dunaújváros 
hírnevét tovább öregbítsük.

Szóládi Zoltán

Kovács Zsófia  és Trenka jános

Vízválasztó év következik
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hírek

Üzemi mentők:  
 4-104

Mo bil te le fon ról: 

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

4-410
Központi diszpécser:   

13-11
Biztonsági Igazgatóság  

diszpécserközpont: 

26-07, 11-79
Tudakozó:  

9

FoNtos iNForMációk

A Dunaújvárosi Labdarúgó 
Szövetség idén másodszor, de 
összesen már negyedik alka
lommal hirdeti meg a Duna 
FIFA Electronikus Sport Ku
pát, melynek célja, hogy 
még többen csatlakozzanak 
a DLSZ ESport csapatához 
és együtt képviseljék váro
sunkat a bajnokságban. Az 

ESport Kupa újra a Szöglet 
Sport Bárban kerül megren
dezésre április 27én 8 órától. 
A játékosoknak a kupa előtt 
egy órával meg kell jelenniük 
a helyszínen. A verseny most 
is klubcsapatokkal kerül meg
rendezésre, előre választott 
csapattal kell lejátszani az ösz
szes mérkőzést. 

Az Erdélyi Magyar Műszaki 
Tudományos Társaság (EMT), 
Bányászati, Kohászati és Föld
tani Szakosztálya május 912. 
között XXI. alkalommal rende
zi meg nemzetközi konferenci
áját, a helyszín Nagybánya lesz. 
A magyar nyelvű tanácskozás 
célja lehetőséget teremteni az 

erdélyi és magyarországi, il
letve más államokbeli magyar 
szakembereknek tudományos 
eredményeik bemutatására, az 
ismerkedésre, kapcsolatterem
tésre, a diákok tudományos 
munkájának serkentése. Az 
EMT az előző évekhez hason
lóan pályázatot hirdet (két ka

tegóriában:) egyetemi és mes
teri hallgatóknak, illetve az 
egyetemet 2 éven belül végzet
teknek (beleértve a doktoran
duszokat is) a Legjobb Előadás 
cím elnyerésére, melynek jutal
ma egy oklevél és a következő 
évi konferencián való díjmen
tes részvétel.  (www.mvae.hu)

tisztelt Munkavállalók!
Személyi 

 jövedelemadójuk
1%-át,

amennyiben erre még 
lehetőségük van, kérjük, 

ajánlják fel a
DUNAFERR 

„Foglalkoztatásért”
Acélalapítvány

részére.
ezzel mindenképpen 

hasznos célt támogatnak és 
segítik az Alapítvány műkö-

dését is.
Az alapítvány adószáma:

18482753-1-07
elérhetőségek:
telefonszám:  

+36 (25) 581-072
2400 dunaújváros, 

vasmű tér 1-3.
e-mail:  

info acelalapitvany.hu
www.acelalapitvany.hu

Nemzetközi Bányászati,  
Kohászati és Földtani Konferencia 

Negyedik konzolverseny  
az E-Sport szerelmeseinek

Műszaki 
átadás
A hónap elején megtörtént 
a DUNAFErrben telepí
tett vészhelyzeti sziréna
rendszer műszaki átadása, 
amelynek keretében sziré
napróbákra került sor. Áp
rilis 4én délelőtt előbb a 
Hideghengermű csarnoká
ba telepített, délben pedig a 
kültéri szirénák voltak hall

hatóak pár másodperc idő
tartamra. A próbák csak a 
szirénák működőképessé
gére irányultak, ezért ezzel 
kapcsolatban a munkavál
lalóknak tennivalója nem 
volt.
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