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Friedrich
mester
Rangos kiállításon jelent
meg eddigi életmûvét összefoglaló alkotásokkal Friedrich
Ferenc dunaújvárosi, Munkácsy Díjas szobrászmûvész,
akinek pályája – az anyag- és
témaválasztás, technológiák,
munkái kapcsán – több ponton
is kapcsolódtak, kapcsolódnak
a Dunaferrhez. A Magyar
Képzômûvészek és Iparmûvészek Szövetsége hívta meg a
Mesterek címû sorozatába az
Andrássy úton lévô, elsô emeleti galériájába. A szûk szakmai kör, a tíz kiállító mûvész
és a szövetség tagjai jelentek
meg az április végi bemutatón.
Már a helyszín, a szövetség
központja, az Andrássy úti palotában lévô kiállítóterem érzékeltette, az idén mesterek
közé választott mûvészek elsôsorban egymásnak tárulkoznak ki. A Mesterek sorozat kiállításain olyan képzômûvészeknek, felsôoktatásban tanító mûvészeknek teremtenek
bemutatkozási
lehetôséget
szakmán belül, akik munkásságukkal nyomot hagytak a
kortárs képzômúvészetben.
Örömteli volt látni a rangos
galériában Friedrich Ferenc
eddigi életmûvét felvillantó
három alkotást, melyet a mûvész választhatott ki. Egyértelmûen mutatták be az alkotó
mindenkitôl megkülönböztethetô mûvészetét, gondolkodásmódját, az anyaggal és az
emberekkel való kapcsolatát.
A kiállítást május 18-áig lehetett megtekinteni a Magyar
Képzômûvészek és Iparmûvészek szövetsége galériájában.

Eladó
ingatlanok
Értékesítési
pályázatok
Az ISD Dunaferr Zrt.
pályázatot hirdet a tulajdonában lévô alábbi ingatlanok értékesítésére:
● Családi Szálló,

64 db lakás egybeni
értékesítése
Dunaújváros,
Dobó István u.
2-10.

● Vasmû Klub
Dunaújváros,
Barátság u. 1-2.
● Családi ház
Budapest XVIII.,
Lôrinci út 14.
A fenti ingatlanokra kiírt értékesítési pályázatok
külön-külön kiadott pályázati szabályzat szerint
bonyolódnak le.
A pályázati szabályzatok, illetve az ingatlanokhoz kapcsolódó mûszaki
leírások megtalálhatóak
a www.isd-dunaferr.hu
honlapon.
A pályázatokkal kapcsolatban további információkat munkanapokon 7.00-15.00 óra között a +36 25 584251, illetve +36 25 581116
telefonszámokon lehet
kérni.
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Döntôben az ISD Dunaferr
JÓTÉKONYSÁG TOP 200 labdarúgótorna: nem csak kispályás fokon
Szirmai György
A Figyelô hetilap és a Magyar Labdarúgó Szövetség
edzôcentruma, a Globall
Football Park és Sporthotel elsô alkalommal hívta
életre a TOP 200 Business
Cup 2012 elnevezésû kispályás labdarúgótornát,
hazánk meghatározó vállalatainak részvételével.

A rendezvényre meghívást
kapott és kiválóan szerepelt az
ISD Dunaferr együttese: százszázalékos teljesítménnyel,
csoportelsôként jutott a döntôbe.
A rendezvény több célt is
szolgál: a csapatoknak megmérettetési lehetôség, a cégeknek jó alkalom az arculat- és
kapcsolatépítésre. Mindezek
mellett jótékonysági szándék
is vezette az ötletgazdákat: a
nevezési díjak és támogatói
juttatások az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa
megsegítését szolgálják.
A telki edzôközpontban
május 12-én megrendezett második selejtezônapon az ünnepélyes megnyitón felsorakozott csapatokat a szervezôk
mellett köszöntötte az egykori
kiváló játékos, majd szövetségi kapitány, Mészöly Kálmán,
valamint Kenyeres Imre, a magyar
labdarúgó-válogatott
szövetségi edzôje, a Dunaferr
2000-ben bajnoki címet szerzett együttesének trénere is.
A szervezôk remekül elôkészített pályákkal és kiszolgáló
létesítményekkel, gondos elôkészítô, szervezô munkával
várták a résztvevôket. Az ISD
Dunaferr labdarúgói végig remekeltek a mérkôzéssorozaton a hattagú csoportban,
ahonnan a gyôztes egyenes
ágon, a második helyosztón

Csapatképünkön állnak: Tóth
Imre, Szabó Szabolcs, Vajda István, Zemankó Zoltán, Somogyi
Jenô, Radványi Áron, az elsô
sorban Szurma Péter, Petrás
Gábor, Huber Balázs, Tonka Péter, a képrôl hiányzik Kôkuti Tamás. Portréinkon Várkonyi Zsolt
PR fôosztályvezetô, Kenyeres
Imre szövetségi edzô és Tóth
Imre csapatvezetô
Fotók: Vass Tamás

csapata 4-2-re, a Kempinski
Hotel Corvinus Budapest 4-0ra, a Földgázszállító Zrt. 5-0ra kapott ki a mieinktôl. Ezzel
100 százalékos teljesítménynyel, 24-4-es imponáló gólkülönbséggel jutott a június 7-ei

szág legnagyobb árbevételû közremûködô önzetlen mun– Remek kezdeményezéscégei ne csak az üzleti életben, káját. Persze nem jöhetett vol- nek tartom ezt a tornát. A részthanem a sportban is megmu- na mindez létre anélkül, ha az vevô csapatok bizonyítják futtathassák tudásukat. Külön kö- ISD Dunaferr Zrt. nem áll ezen ballszeretetüket. Az általuk
szönet az ötletgazdáknak, akik kezdeményezés mellé.
képviselt cégek pedig remélezt kitalálták és lebonyolítotTóth Imre csapatvezetô az hetôleg egészen másképp állták. Csapatunk szervezésében elsô két mérkôzés után:
nak a sportághoz, ha szponzorFurják László és Tóth Imre
– Felemásak az érzéseim. ként, támogatóként keresik
kollégáink vettek részt, akik Az elsô találkozón legázoltuk meg ôket a jövôben.
jól ismerik azokat a fiatalokat, a Gránit Bankot. GólerôsséFurják László, a csapat
játékosokat, akik eredménye- günket látva következô ellen- szaktanácsadója:
sen szerepeltek a legutóbbi se- felünk, a Szintézis óvatosabb
– Mindenekelôtt szeretném
lejtezôtornán,
utcakiemelni, hogy ragyohosszal megnyerve csogó kezdeményezés ez
portjukat, ezzel bejutva Nem csak az üzleti életben, a torna a labdarúgóa június 7-i döntôbe.
szövetség és a Figyelô
a sport területén is
Számomra különleges
címû hetilap részérôl,
élmény volt ez az összehiszen a befolyó pénz
tartás, az a jó hangulat, megmutathatták tudásukat jótékony célt szolgál.
és nem utolsósorban az,
A csapatunkról el kell
hogy elsô alkalommal
mondanom, hogy reilyen kiválóan összeszokott, volt, teljesen beállt a kapuja mekül összeállt, ragyogó jáeredményes játékot produkál- elé, nagyon nehezen, de feltör- tékot mutattak a fiúk. A legtak. A torna fôszervezôi is el- tük a védelmüket. Ezen az úton több gólt rúgták, és a legkeveSomogyi Jenô gólkirály és Furják László, a csapat szaktanácsadója
mondták nekem, látva csapa- kell továbbmennünk, a cél a sebbet kapták, ez szinte mintunk játékát és eredményessé- csoportgyôzelem. Erôs a csa- dent
elárul
a
gét, hogy a Dunaferr csapata patunk, alkalmas a jó szerep- teljesítményükrôl. Egy fokkal
keresztül juthatott a fináléba. döntôbe az ISD Dunaferr!
A mieink elôbb a Gránit Bank
Várkonyi Zsolt PR fôosz- az egyik esélyessé lépett elô a lésre. A telki edzôközpont cso- nagyobb
összeszokottság,
Zrt. gárdáját verték 10-2-re, tályvezetô, ISD Dunaferr Zrt: teljes torna végsô kimenetelét dálatos helyszín, több ilyen szervezettség még jót tesz a fimajd a Szintézis Informatikai – A Figyelô TOP 200 Business tekintve. Nagyon jól éreztem kellene az országban.
úknak, a védekezés pontossáKenyeres Imre szövetségi gán és a helyzetkihasználáson
Zrt.-t 1-0-ra. A legrangosabb- Cup különleges és egyedi al- magam a csapattal, s köszönak számító Market Építô Zrt. kalom arra, hogy Magyaror- nöm valamennyi játékos és edzô:
kicsit javítani kell, és akkor a
döntôben is eredményesen
szerepelhet az ISD Dunaferr
együttese.
Somogyi Jenô (9 találattal a
csapat és a selejtezôcsoport
gólkirálya!):
– Csapattársaim nevében is
elmondhatom, hogy tökéletesen éreztük magunkat ezen a
napon. Örülök, hogy részt vehettünk a tornán, kiváló körülmények között futballozhattunk, jó eredményekkel tudtuk
meghálálni a lehetôséget az
ISD Dunaferrnek. A döntôben
még keményebben kell majd
küzdenünk. Csatár vagyok,
próbálok minél eredményesebb lenni, ennek köszönhetô a
kilenc gólom, de igyekszem
társaimat is kiszolgálni, helyA telki edzôközpontban remekül elôkészített pályák és kiszolgáló létesítmények, gondos elôkészítés, szervezés várta a résztvevô csapatokat zetbe hozni.

