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100 fő meghívott vendég
Dr. Kálmán András polgármester köszöntötte a képviselőket, valamint a meghívott
vendégeket és az ünnepi közgyűlést megnyitotta.
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Dr. Kálmán András polgármester:
Ünnepi beszéd
Fábos Zsolt sajtószóvivő:
A “Dunaújvárosért Díj” átadása következik.
Dunaújváros Közgyűlése 24/1991. KR számú rendeletével alapította meg a
“Dunaújvárosért Díj”-at. A díj azon személyeknek és közösségeknek
adományozható, akik Dunaújvárosban, illetve Dunaújvárosért maradandót alkottak,
illetve tettek. A díjat egy évben legfeljebb három személynek, illetve közösségnek
lehet odaítélni. Ennél több díjat csak indokolt esetben adományozhat a közgyűlés.
Ebben az évben a közgyűlés posztumusz “Dunaújvárosért Díj”-at adományozott Dr.
Répási Gellértnek.
Dr. Répási Gellért, a Dunai Vasmű nyugalmazott vezérigazgató helyettese:
A Sajó menti Köröm községben született 1925. május 15-én. Miskolcon a Fráter
Györgyről elnevezett főgimnáziumban érettségizett. A József Nádor Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki karán 1948-ban
szerzett kohómérnöki diplomát.
Pályafutását a MÁVAG diósgyőri acélművében kezdte, amelynek vezetője is volt.
1953-ban Ózdra, majd 1954-ben a Dunai Vasműbe helyezték.
Répási Gellért innovatív képességű, kiemelkedően ambiciózus személyisége volt a
Dunai Vasmű mérnökgenerációjának. Kezdetben az acélmű vezetője, majd 1964-83
között a vállalat főmérnöke, ezt követően vezérigazgató helyettese az 1985. évi
nyugállományba helyezéséig.

Ezekben az években jórészt személyéhez kötődtek a vasműben megvalósult jelentős
műszaki fejlesztések. Az acélgyártó kemencék korszerűsítése, az oxigénes gyártási
technológia és egyéb kiegészítő fejlesztések révén a martinacél termelés az
eredetileg tervezett 450 ezer tonnával szemben 1980-ban már 1.170. ezer tonnára
növekedett.
Az irányítása alatt végzett fejlesztések eredményeként a kokillás acélöntési módot a
folyamatos acélöntés, a martinacélgyártást az oxigén-konverteres acélgyártás
váltotta fel. A technológiatörténeti fontosságú két fejlesztés megvalósítása volt az
alapja a vasmű további sikeres működésének. A folyamatos öntőmű üzembe
helyezése után kifejlesztette a szabályozott oxigéntartalmú, lágy minőségű
acéloknak a folyamatos öntéssel gyártható változatát, amely a hidegen hengerelt
finomlemezek minősége szempontjából rendkívüli fontosságú. Ennek a
technológiának továbbfejlesztése tette lehetővé, hogy az 1990-es évtized második
felében az akkor már az oxigénes konverterrel gyártott acél 100%-át folyamatos
öntőművön lehetett leönteni.
A meleghengerműben az 1960. évben történt üzembe helyezés után a termelés
növelése és a termékminőség javítása érdekében Répási Gellért irányításával
széleskörű és folyamatos fejlesztés és korszerűsítés valósult meg.
Összekapcsolódott az acélmetallurgiai és a hengereléstechnológiai fejlesztés. A
folyamatos öntőgép lehetővé tette, hogy az eredeti terv szerinti második lépcsőben
építendő blokk-bramma előnyújtósor szükségtelenné vált.
A saját és munkatársai anyagtudományi ismereteinek fejlesztése és bővítése
érdekében szoros kapcsolatot épített ki egyetemekkel, a Budapesti Műszaki
Egyetem és a Miskolci Nehézipari Egyetem tanszékeivel, és kutatóintézetekkel.
Anyagtudományi ismeretei birtokában előrelátóan határozta meg azoknak az
acélminőségeknek fejlesztési programját, és irányította a fejlesztésük
megvalósítását, amelyek a szélesedő felhasználói igényeket kielégítették.
A Dunai Vasmű export szállításainak növelése érdekében szorgalmazta, hogy
ezeknek a termékeknek gyártását neves külföldi minőségellenőrzési intézetek
approbálják és a kiszállítandó tételek minőségi átvételét is ezek szakértői végezzék.
Répási Gellért személyiségében egyesültek azok a képességek, amelyek a kutatófejlesztő munkához és a sikeres vezetői tevékenységhez szükségesek. Célokat
nemcsak önmaga számára határozott meg, a fejlesztések megvalósítására másokat
is ambicionált, munkájuk eredményét elismerte, honorálta.
A Vasműben végzett munkája mellett jelentős tevékenységet fejtett ki a hazai és
nemzetközi tudományos életben. A KGST Acél- és Ferroötvözet-gyártási
szekciójának 1964 és 85. közötti években nemzetközi elnöke volt. A Magyar
Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottságának és a MTA Műszaki
Tudományos Osztályának munkájában tanácskozási joggal vett részt. A műszaki
tudományok doktora címet 1982. évben nyerte el.
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek 1948 óta tagja volt,
1993 óta tiszteletbeli tagja, tisztségeket töltött be a Műszaki Tudományos
Egyesületek Szövetségében is.
Eredményes alkotó tevékenységét számos kitüntetéssel ismerték el. Szocialista

Munkért Érdemérem, Munka Érdemrend ezüst fokozat, Munka Érdemrend arany
fokozat három alkalommal, megosztott Állami Díj 1980-ban. Az OMBKE-ben végzett
egyesületi munkájáért 1988-ban Soltz Vilmos-, 1992-ben Wallner Aladár-díjjal
ismerték el. Dr.Répási Gellért posztumusz díjként 2005-ben megkapta a Dunaferr
legmagasabb kitüntetését a Borovszki Díjat."
Tudományos alkotó tevékenységét 1985. évi nyugállományba kerülése után is
folytatta, széles körű szakmai ismereteit a Dunaferr Kutatóintézet munkatársai
részére átadta, ösztönözve őket is az addig közösen végzett anyagkutatási és
termékfejlesztési tevékenység továbbvitelére.
Városunk fejlődését mindig készséggel támogatta. Aktív évei végén a dunaújvárosi
fedett uszoda építésének koordinálását vállalta el, amely jó minőségben, határidőre
lett kész, mely elsősorban Dr. Répási Gellért áldásos közreműködésének volt
köszönhető.
Felkérem Dr. Kálmán András polgármestert, hogy adja át és Dr. Répási Gellért
lányát, Dr. Répási Annamáriát, hogy vegye át a díjat.
Dr. Kálmán András polgármester átadta a díjat.
Fábos Zsolt sajtószóvivő:
- A “Dunaújvárosért Díj” átadása után az 1956-os szabadságharc és forradalom
50. évfordulója alkalmából a “Szabadság hőse” emlékérmek átadása:
Sólyom László a Magyar Köztársaság Elnöke, Gyurcsány Ferenc a Magyar
Köztársaság Miniszterelnöke és Kosáry Domokos az 56-os Emlékbizottság Elnöke
az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója ünnepén a Magyar
Köztársaság nevében “A Szabadság Hőse” Emlékérmet adományozta, azoknak a
dunaújvárosiaknak, akik 1956 októberében, majd a megtorlás sötét korszakában a
szabadság, az emberi méltóság és a nemzeti összefogás melletti kiállásukkal példát
adtak hazaszeretetből.
Ennek megfelelően “A Szabadság hőse emlékérmet” veheti át:
- Bodnár Géza
- Für Lajosné
- Illés János
- Ilonkay József
- Ivsits Tibor
- Kovács Dénesné
- Puskás János Antal
- Schilling Antal
- Varró Gyula
Dr. Kálmán András polgármester átadta a díjakat.
Concentus Vonósnégyes: Handl - Pasacagliya
-SZÓZAT

Dr. Kálmán András polgármester megköszönte a testületi tagok, valamint a
meghívottak megjelenését, a résztvevőket meghívta az aulában tartandó fogadásra,
és az ünnepi közgyűlést bezárta.
K.m.f.
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